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 ןיכהל ךרוצה שגרוה ןמזה תצורמב .תרכינ הרוצב לדג ילארשיה םיבשחמה קשמ
 .לארשי תנידמב ומשויו וחתופש בשחמ תוינכת גולטק

 בשחמ ימושיי ךירדמ לש תינויסנ הרודהמ הניכה המזוי ילעב א"ליא ירבח תצובק
 .1972 תנשב אייליא לש 8-ה יצראה סנכב (א"מימ) יצרא

 הגצהה תרוצ םגו ,ןטק היה תינויסנה הרודהמב וגצוהש תוינכתה רפסמש יפ לע ףא

 םידהלו רתויב תורע תובוגתל תינויסנה הרודהמה התכז ,תמלשומ ןיידע התיה אל

 תצמואמ הדובעל הצובקה ירבח ושגנ םייבויתה סידהה ידי לע םידדועמ .םייבויח

 .םימושייו תוינכת 350-כ םיטרופמ סינולאש תועצמאב ואכירו

 ועיפוי הירחאלו (א"מימ) יצרא בשחמ ימושיי ךירדמ.לש הנושאר הרודהמ יהוא
 .ןיטולחל תשדוחמ הרודהמ ףא וא ןוכדע תורודהמ הנש ידמ

 תורודהמב יכ ונתווקתו ,לארשיב םיבשחמה סוחתב הבשחמה ןמ קלח אלא הו יא
 שיש םימושייה לכ תא לולכתו םינקתמה לכ תא ףיקתו הנומתה ךלת תואבה

 .םמסרפל

 השענב ל'"'וחב םינינעתמל רשפאל המגמב תאזו ,תילגנאה הפשב םג ךורע ךירדמה
 .ןאכ השענה לע הנומת לבקלו המינפ ייטצצ הל" ,צראב םיבשחמה קשמב

 יושע םג אוה ,<ראב םיעצובמה םימושייה לע ךמסומ עדימ קר אל ציפי ךירדמה
 םיבשחמה קשמ ןיבו לייוח ישנא ןיב םירשק לש סקודיהו סחותיפל ליעי רישכמ תווהל

 .ילארשיה

 : ונמנ הירבח לעש הדובעה תצובקל הנותנ ונתכרעה

 שאר בשוי* ,לע-לא ,לאירתכ טמיצ

 ביבא--לת תיריע ,ןבואר דגלא

 י תיישעת רקחמל וכרמ ,גרבדלוג השמ 'רד

 לאפר ,תונרג ןד

 ידרשמ ןוכימל זכרמה ,רימט ,םהרבא

 ןוחטבה דרשמ ,איבל לואש

 ןוחתטבה דרשמ ,דעירפ הדוהי

 ןוחטבה דרשמ ,ןויקיק יכדרמ

 ס 60004 0 2 - .ןליא--רב תטי סרבינוא ,רדיינש ריאמ 'רד

 לע םיכרבמו םתכימת רובע תיגולונכטו תיעדמ הי צ מרופניאל אכרמל סידומ ונא

 .תואבה תורודהמב ףתתשהל םסתנווכ

 לש התאצוהב הלועפ ופתישש בשחמה ינקתמ לכלו תודסומה לכל םסידומ ונא ןכ ומכ

 .וז הרודהמ

 .ול ודעויש םידיקפתה תא אלמי ךירדמה יכ ונתווקת

 ןויבח .ד

 הלהנהה רייוי ,74 ו

 : 5734 זומת
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 ,רקי ארוק

 וחתופ רשא בשחמ תוינכותו םימושיי ללוכה ראב וגוסמ ןושאר גולטק אוה א"מימ

 .לארשיב םינותנ דובע ינקתמב שומישב םיאצמנו

 םינותנ דובע תוינכות לש גולטק תריציל המוד ןויער לש הדלות אוה הז ךירדמ

 תורבח לש ימואל--ןיבה ןוגראה) א"טאי תדיעוב מ"חה סויש ,םלועב הפועת תורבחב

 הרודהמב תעכ עיפומ רשא ,יתפועתה גולטקה לש ותחלצה רואל .1970 תנשב (הפועתה

 המקוהו םיילארשי םימושיל גולטק רוציל א"ליא סנכב העצהה הלבקתה ,תיעיבר

 .אשונב לופיטל הדובע תצובק

 : איה גולטקה תרטמ

 ,םתלעפה ךרד ,םפקיה ,לארשיב בשחמ תוכרעמל עגונה לכב ןמיהמ עדימ איצמהל .א

 .םירחא םינותנו דויצה גוס

 תוכרעמ לע עדימ תפלחה ךרוצל םינותנ דובע תודסומ ןיב רשק יעצמא שמשל .ב

 .וחתופ רבכש הנכות תוליבחב אלמ וא יקלח שומיש רשפאל ןכו ,תושדח

 הרודהמב תויועט ךא ,ותוא ונלבקש יפכ קוידב עדימה תא שיגהל ץמאמ ונישע

 .החילסה םיארוקה סעו ,תוענמנ יתלב ןה הנושארה

 םימושייה םהירחאשכ ךירדמה לש םינושארה םיפדב יללכ םיאשונ חתפמ אצמי ארוקה
 חתפמ םגו חתפמ תולימ סקדניא ,ןולאשה תמגוד ךרכה ףוסב ונללכ ןכ ומכ .םיטרופמה
 .ךירדמב תועיפומה תודסומהו תורבחה יפל

 םישדח תונויער ומרתש הלאלו הצעבו הרזעב ונתוא ודדועש הלאל הנותנ ונתדות

 .תואבה תורודהמל
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 .לארשיב םינותנה דובע תליהקל ליעומ רישכמ הווהי גולטקהש םיווקמ ונא

 טמיצ לאירתכ

 םינותנ דובע זכרמ להנמ

 לארשיל ריוא יבי תנ ,לע-לא

 1974 ילוי
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 ןולאשה יולימל תוארוה

 ,תילגנאב וא חירבעב 7-0 םיסיטרכ אלמל ןחינ .םיבצקומה תודשל רבעמ רובעל אלו םישרדנה םיטרפה תא תוצבשמב םושרל אנ ,!

 .דבלב תילגנאב 9-8 םיסיסרכ ,ברוקמב אל ךא

 .םושייה רואיתב ונייצל אנ ,תוצבשמב יוטיב אוצמל לוכי אלו בושח ךל הארנה ,סרפ לכ

 .םינינועמה ןיב הרישי תורשקתה רשפאלו ,ןינע ררועל ,םושייה לש היללכ הנומת תתל ןולאשה תנווכ

 םושייה רואית .2
 :תואמגוד

 םינסחמ יאלמ בקעמ תינכת .א

 .ןסחמ יטירפ לש האיציו הסינכ תודועה :טלקה

 טלקה לש תוניקת תקידב :ןושאר ךלהמ

 .(ףימר "סמ פ"ע) תורסה תואתכמסאו ולבקתנש תואתכמסא חוודו תואחכמסא רחא בקעמ :ינש ךלהמ

 .ה"וחוד תאצוהו יאלמ ץבוק בר ןוכדפ :ישילש ךלהמ

 .ב-א-ה יפ לע ץבוקה בר ןוימ :יעיבר ךלהמ

 םיטירפ ח"וד ,םומינימ הדוקנל ועיגיהש םיטירפ ח"וד ,םייביצקת םיפיעס בויח ח"וד ,יאצמ ח"וד :סלפה

 .15%-מ רחויב הלע םריחמש
 ,םייביצקת םיפיעס בויח ,יאלמ המר ,יאלמ ,הואנספא ,בקעמ :חהפמ חולימ

 םימוסרפ הספדה .ב

 ,האנ הכירכ ,םידומע רורפסל תורשפא ןחמ ךוח ,ןהיתשב וא תירבעב ,תילגנאב םימוסרפ תספדה ;הרסמה
 ,םיקחעה לש לבגומ יתלב רפסמב םוסרפ יעטק תספדה ,תונוש תוקיטסיססס ,םינינע ןכות

 .תיטנופ תירבעו ,"תיניס" ,תילגנא ,תירבעב םיסיטרכ :סלק

 .לבגומ יתלב :םלק הומכ
 .םיקחעה לש לבגומ יתלב רפסמב ,האנ הרוצב םוסרפה תספדה :סלפ

 .םינותנ 0)200-ל תוקד 2 (הספדה אלל) הצירל ינייפוא ןמז .רוקב יסיטרכ 0 :לדוג

 .םימוסרפ תכירע ,םימוסרפ ,תוספדה תכירע ,תוספדה ,דועת ;חתפמ תולימ

 .ס.ר,א.פ הטישב םינמז חול תאיצפל תינכה .ג

 4000 דע חויוליעפ תמישר :טלק

 .סנאג ח"וד ,הוורמ יפל ןייוממ ה"וד .ןמז ,ט.ר.א.פ סלק ח"וד :םלפ

 .ת"וחוד תספדה תוינכה ,תשרה לש ןמז חותנ ,סלק תקידב :ךלהפ
 רוקמ יסיטרכ 0 :לדוג

 הנמזה יפל :תורידה

 .ןמז .טס.ר.א.פ ,סנאג חול ,סנאג .ט.ר.א.פ :חתפמ חולימ

 תילגנאב יעדמ םושיי .ד

 אואואז2גדוסא 0: 4 :טא(דוסא ספקטאספאד סא א צאת!48165, אודוו א ם1םאופאדאתצ םסטאפאה|טב 0
 ו דווט ךצתמ א א 8 סאוצ. דווט הםסטדואט געקאסא6ווטפ דוופ סץוואג% 50:עדוסא םפצ אא ודטתגדוטעמ

 ץתסספסטאמ 5דאהתדוא6 אז א סוצפא ץסואד אס. ךוט 558011 15 60אסט6דפס פצ םאגטופסא'5 אותדדוספס

 סה דווט 6סא!ט0א15 אא טוטאד אוהדוסט (ג5 דוומ 55 א[5118:5).

 דווח טפסמ ווא5 דס 5טץץן.צ 4 חסטדואמ :סמ תצא[ שגדוסא גד גאצ עו:פואו:פ יסואד וא דדוש 568011 עסאג|א.

 דאט ססאזאסו סא ומ אסטדוא6 15 דדואסטסוו וד5 גאגא.

 אפצ שסתאו : סקזואו?2גדוסא.

 וגחמא\אם .כ

 דויצל הנווכה!!אאעאאע ב

 .ןורכזה לדוג יבגל ןכ ומכ

 .לעפמה חושרב אצמנה דויצה לכ אלו םושייה עוצינל שורדה ילמינימה

 50ודא 85 .4

 לובוקה יגוס לכ לע חוודל רשפא חיללכ הנומח תלבק ךרוצל רשאכ םושייב תוירקיעה חופשל הנווכה חופש יבגל

 .תחא תרגסמב ןרסרופה וא

 .םושייב חופשה בכרה לש הנומח לבקל רשפאי חופשה ירחא םיזוחאה ןויצ

 .םושייר לדוגל ,סג םנמא ,יוטב ןחיי רעושמ רוקמ יסיסרכ רפסמ

 רו וגוש



 | יצוא 7

 05563וקדוסא : :רואת

 םיטוע ללוכהו טלק הוהמה,הסילופ רודסל זוילג לע הטטוגמ ונרעמ-טעייה הוטב

 תא םיבשהמ הצ טלכמ .'וכנו הוטנה הפוכה,הוטגה תינכווַו'ושוגמה לע םייטיסב

 ,םיכנב? םיכיש הורש,םילובקתה רוא בסטסעמ,תפטושה היבאגה לנ הא טיוגעמו הימרפה

 ףוס? -הנראצו- הדוהתער אא םג םיבשהמ תכנרעמ התואב .'ו|נו עיננוטה רחא ןקעמ

 .םיהטו במל הסנכה טמ ירושאו לוהו ימוקכמ הנשמ וווטגל הוווו דהו ה שה
 סא שאד5 : תורגה

 <=צ0 305 : :תתימפמ תוליזנ

 הנשמ-הוטיב הינא שייה-הושיב הוברצר ווטיג

 5-5 : :הנבות ה ח כוו ה 5 :

 :תינכתה םש

 30 :תורגש ןק0א= :שורד ןורכז

 20000) :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םסירושקה םילולכמ
 ספט :הלעפהה תכרעמ

 360 גוט 4. :בשחמה
 % :סיטרס יננוכ
 0 - :םיטילקת יננוכ

 50 םגד

 - - - :םיפוסמ יגוס

 :יפרגגצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: - :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00% 10% זכ :תספדמ

 ץסאדאגא 20% :רינ-טרס

 :ןיוות סו -

 :יטפוא ארוק

 22 :ןופלט : :הקלחמ מ"עב יול יזא | :דסומה

 יטאפ5 .ד :ושקה שיא א"ה 42 דלישטוו 'דש | :תבותכ

 זימצ :דועת 0 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 | 4 :םטב ןכדוע 398 | :םושייה .סמ
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 5508וקדוסא : :רואת

 .םייה תוטילופל הוגרצר בושיה

 .םייה חוניבג הוםילופ ץבוקכ:טלקכ

 .הוגוצר גושיו"  ווהוד:טקפ

 יע? עישרס וופילש:םינלהמ

 .ויוהצש:תורידת

 :תורעה

 :תתמפמ תוליזמ

 םייה-הוטיב וטילופ הובוור הוטיב

 הג הסוש ה :

 360 גוס 7% :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ
 - :םיטילקת יננוכ

 20 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 . :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ [י11-7 !גמ | :דסומה

 א"ת 32 רגנילרקנ 'הר :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 והווד אל ו

 ןסל

 הוברצר בושיה,םיפירעת

 בשחמ

 .תהתוהוד הטפדהו

 :הנבות

 :תינכתה םש

 16א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

1% 

 :ןופלט

 .ר :נרשקה שיא

 ןימצ א" | :דועת

 :םויב ןכדוע

 60 ד 5 :

 א5צס05 :

 90 דצ חם :

:55 

0 

 ץסאדאגא

 סו

 דלפנמולב

 ו 7%



 סס56מוקדוסא : :רואת

 .ההיהפ - םיידה אוטילועל היבג הכרעמ

 .םייה הוטיג תועילוע ץבוט:טלקה

 שטייו ,לובק:טלפה

 .היבג יגוסל עאתהג םיטרע ותפילש:טיכלהמ

 .וישדוה:תורידה
 :תורגבעה

 :ורותיבממ תוודיזב

 םייה-הוטיב העילופ ווטיב  היבא

 והחסושה ה :

 360 גוש 8. :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 5 :םיטילקת יננוכ

 20 טגד

 :סיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ ןי11-71א%אמ | :דסומה

 א"ת 32 ךבילרכ יוור :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 164 | :םושייה .סמ

 םייה הוסילופ רובע םיקכיש,היגגל

 בוטחמ

 תוהוד,הדקכפהל

 :הנבות

 :תינכתה םש

 ן6א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 .ר :רשקה שיא

 ןימצ אל :דועת

 :םויב ןכדוע

 .םיולנ

 6סואו =אד 5 :

 א צ/0 ₪065 :

 50 -דוע ב א :

:5 

0001 

 ץסאזאגא

 סו

 ל

 רלפנמולב

6 



 | ס656מוקדוסא : :רואת

 .ירטנמלא רוטיבל,קנבגב הפכובתה לש ומשב םיכיש 0ך99-טיכיש תורש

 .הפוקג םימולשה,םייוניש,כנבהמ ורצהוהש םיקיש,תוט*ילופ:טקק

 .תוניקה הוכידב-ימוי ןלהמ:|ןולהמ

 .( ישדזוה ולהמ ) הוהוד ץבול האצוה,םיהטונמ ץגוכ [ו!נדע:2ןלהמ

 .םירטוגמל תועדוהו קנבב הזקהפהלק םיקכיש:טלפ .תוהוד ץגוק ,טפדה:3ןלהמ
 60 ווד 5 : :תורגעה

 א צא 5 : :תתממ תוליזנ |

 םיקכיש ירט1מלא-הוטיב הוטיב

 50 -ד 5 : :הנבות תג חסה הש : .דדויבצ

 :תינכתה סש | 40 םגד 360 גוש 8. :בשחמה
 206 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 23164 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 1 0% :תספדמ
 :רינ-טרס

 ץסאדאגא

 ו 1 :ןיוות

 | 0 :יטפוא ארוק

 | :ןופלט בשחמ :הקלחמ [ינב-לדגמ :דסומה

 ןהקימ .מ :רשקה שיא א"ת 32 ןנילוקכ :תבותכ

 | זןימצ אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 וחווד אל :סיאנת

 ו 10/06/76 3 | :סויב ןכדוע 63  :םושייה .סמ



 (יצוא כ

 סס56הו?דוסא : :רואת

 םייה ווטגל והוטילו5 הספדה

 דבועה קלה זיגנ הדירצעמ טילהנמ הוטבג

 יטרפמ םישענ םיגושיוה .ידוטיה הוטבל

 תוימרפה צוווא .יהואירב

 :תורגבפה

 :תתשפמ תוליזממ

 םייה-הוטיב וושיב ווימופ  הסילופ

 ההחסוצש ה ה :

 360 ג!ש :בשחמה

 2 :םיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 50 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 ניפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיטיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"עג יול ידא  :דסומה

 א"ה 42 דליששו!ר 'דש | :תבותכ

 2 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 4ל50  :סושייה .סמ

 דיבעמהו

 דוסי

 |א הוינוציה תואלנטמ חקלנ

 ינגל רימופה הצ תבשומה הכרועמ -

 זוגכ רסילועה לש

 :הנכבות

 :תינכתה םש

 96% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :רשקה שיא

 :דועת

 תורש וכשל

 :סויב ןכדוע

 טיווטבה תא תללובו

 יטרפב חשרנ

 .הינועו םיהוטבה

 עיעטונה

 ןצמ! ליא

 .דוטיה

 סאו =אד5 :

 <=צשעס ח05 :

5-5 : 

 3 :תורגש

00 

05 

 מ:

000% 

 ץסחדאאא

 עו

02 

 יטאט .ד

 ןימצ

76 



 'דביזב
 ה יצרא בשחמ ימושיי ךירומ

 פס550הוקדוסא : :רואת

 תונובעה,הזמצה יהוור,כלוסמו זויזפ יכוע,םילהנמ הוטיבג לוהינ:םילהנמ הוטיב

 יבועיה,זוכדע,התוניקה:דוביע .ףירעה תואלבט,תהוסילופ ץ1וכ-םיווע:1מ,םילעפמ

 .ס7לוסמ יכרעו ן[ויופ ינרע,הימרפ

 ,עילעפמ ינצאמל זוידפ יכרע,הטנכה סמ ירושא,םיל.ונמ הּוגובשח:טלפ

 .הוטילופל הדמצה יוווור
 :תורעה

 :תתשפמ תולימ

 הוטיב-עילהנמ ףירעה הוטיב

 תג ח כוש ₪6 :

 360 ;גו(ט 8. :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ
 - :םיטילקת יננוכ

 20 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ הוטג גוו .!41טה  :דסומה

 א"ה ןןפ יבנלא יוור :תבותכ

 13 :הררחוש תינכתה

 :סםיאנת

 475  :םושייה .סמ'ָנ

 .תישדוה הורידה

 6סאואו =אד 5 :

 א 0 05 :

 50 -דצ 5 : :הנבות

 :תינכתה סש

 ן66 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 13 :הלעפהה תכרעמ

 אא א

 18 :תורגש

000 

 ז;5

 :תונכתה תופש

:55 

00% 

 ץסאדאגא

1 

 )021 :ןופלט

 ליג .ח :רשקה שיא

 ןימו :דועת

 םולשה אלל

 74% :םויב ןכדוע



 05568וקדוסא : :רואגתו

 .:וכיסג טוכס הוברור,הונבשהתהתר,הויביטקכלוכ תוסילוצפ לוהינ:םייה םיביטקלוק

 .םיהפובמ ץבוכ,םיפיועה הואלבט,טיהט!במ יטרע,טילעעמ יטרפ:טלקה

 ,הוימרפ יבושיה ז:וכדע,תייונישעו םישדה םיהטובמו עילעפמ ווטילקכ:דוביע

 תוגרצר גצמ,םילעפמל םיגויה הוהוד:טלפ .זוכיסג עוכסו ווגרצר תעיבקכ

 .יטטיטטט הוד,ץראל ץוהב הנשמ הוטיבל הוד,םטיביטקכלוכל ז[וכיסב םוכטו
 :סאואושאד5 : :תורגעה

 < =צ0 5 : :ההתיפמ תוהלוייב

 תוימרפ הוברצר יביטקלוכ-הוטיב הוטיב

 50 דו 5 : :הנכות ה חסושה ה : :דויצ

 360 גוס0 :בשחמה 00 | זז זץ :תינכתה םש| 20 םגד

 6 :תורגש | :שורד ןורכז 3 :םיטרס יננוכ

 ח03כ :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םסירושקה סילולכמ

 זא5 13 :הלעפהה תכרעמ - - - :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: ן00% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 000 - זכ :תספדמ

 ץסהדתג4א - 5 , :רינ-טרס

1 - 
 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "1 :ןופלט :הקלחמ הוטב גה ,ו10ה |:דסומה

 ליג .ח :רשקה שיא א"ת 115 יבנלא 'הר | :תבותכ

 ןימצ :דועת ן/דו :הררחוש תינכתה

 םולשת אלל / :סיאנת

 6 :םויב ןכדוע 276 | :םושייה .סמ



| 

 ס5568וקדוסא : :רואת

 תודווהע העינק:םייה תוברצר

 גו אלבט :טלג

 הדוהע בגושיח,האמ תרוקיב,טפא הרוענ,הוריבט:דובע

 זוכיט תוהוד,הגרור ווהוד:טלפ

 :תורגעה

 :תתמפמ תוליזנ

 הסילופ הזותע הוגו%פר הוטיב

 יחנבמל הגרצר תוהודו

 תינוכיס

 .םייה הוטיב הוינכוהג זוכיסב םובכסו

 .הוסילופ ץבוה,יראוטכא ץבוק,םיסיטב,הברטצר הוצובקכ,םיפירעוו

 .זוכיסב םוכסו

 .רנוטמ

 6 =אד 5 :

 < =צס0 05 :

 50 : :הנבות הג חכו ב 35 : :דויצ

 360 ;ג!ט ,. :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 - :סיטילקת יננוכ

 20 חגד

 :םיפוסמ יגוס

 ניפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ הוטג 10 781טה :דסומה

 א"ה 115 יגגלא 'הר :תבותכ

 ןוודס :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 27%  :םושייה .סמ ג

 :תינכתה םש

 ן6%א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 ן3 :הלעפהה תכרעמ

 גס;6א%צ4

 6 :תורגש

0 

 זס

 :תונכתה תופש

:5 

0000 

 ץסחדתאא

1 

 םס6

 7"'][כר0] :ןופלט

 ליג .ח :רשקה שיא

 ןימצ א? | :דועת

 םולשת אלל

 ]76 :םויב ןכדוע



 ) וא"'דביזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךיוזמ

 ם556הוקדוסא : / :רווצכתו

 .םייה הוטיב תוסילופ בקעמו היבג,םיבויה הכרעמ לוהינ ;היבאג,גויה-עייה הוטיב

 .,הורגה,םינכוס,םילעפמ,םיהפו(במ,הועילופ יצבק;:םייוניש\ הסכופה *כמסמ:טלקה

 העיבכ,תולמע גושיה,[וכדע,םימולשהו הקופה,הוניקה:דוביע .וו/אלבט,םיקנב

 .ףקוהו| הוגוה גקעמ,םיבויה

 .ישדוה-ימוי :תורידה .תולמע,בקעמ,לוטיב.טעולשה.ב(יו) ווהוד:טלפ

 ססואוטד 5 : :תורגזה

 א םצע0ה05 : :תתיבמ תוליזמ

 םייה-הוטיב בגקעמ הקופה וטילופ הוטיב

 50 מם : :הנבות וה אח סו ה 5 : :דויצ

 א [ 4 :תינכתה םש 20 םגד 580 2/8 1.6.44 - םשומה

 35 | :תורגש 16 :שורד ןורכז% 4 :םיטרס יננוכ

 20000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ ₪ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ

 ץק 5 13 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

:55 
- 009 
 :סהזאגא -

 מע 2

5% 76 

 זכ :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 וכ :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03623251 | :ןופלט :הקלחמ הושב גה ה108 :דסומה

 ליג .ח :ושקה שיא א"ה 115 יב1נלא 'הר |:תבותכ

 ןימצ %?7 | ;דועת 2070 :הררחוש תינכתה

 םולשה אלק :םיאנת

 ] 76 :םייב ןכדוע 273  :םושייה .סמ



 (יצוא 4"

 סםפס0הוקדוסא : :רואת

 -םייה הוטג כיה לוהנ יאשונב תהעייסמה םייה הוטג אשו11 ה1נ|ממ הכרעמ

 הוגרצר גושיה,הוימרפ היבג,ךיראהתל םירושכה םייוניש לע הוארתה הלבק

 .רוושמ הוטבו

 .םטינוש םיגשחמל ההוצ בסהל זהינו .ם.ב.י בשהמ לע ,ולעפ הכרעמה

 :תורעה

 :תתיפמ תולימ

 הו(בוצו היבא שייה-ונוטיב הוטיב

 :הנבות ההוא ה 6 : :דויצ

 :תינכתה םש םגד 0 גוט 12 :בשחמה
 % :שורד ןורכז :םיטרטס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוטמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 לןופלט :הקלחמ הוליש תרבו| :דסומה

 .א :רשקה שיא א"ה 2 רקט1יע | :תבותכ

 ןימו אל | :דועת 1712 :הררחוש תינכתה

 והווד אל

605 : 

 >=צסהחש5 :

50 : 

 6 :תורגש
0 

:555 

00% 

 ץספאדאגא

1 

03- 5 

 בוט-וה

 7% :םויב ןכדוע



 ) אי'זביזב
 יצוא גשחמ ימושיי ךיוומ

 ס5568וקדוסא : :רואהתהו

 הקופה הוהינ,םייללכה הוטיגה יפנע לכב הקכופתה ל!הינו םושיר .(ירטנמלא) הסופה

 "גוכ,הוטילופ ץבו(ק-םייוניש,הופטוה,םישודיה.הוסי?ו(פ-האועהוה יכמסמ:טלק

 זו|כרע,.הוימרפו הולמע.[ נוטה ירועיש.תו ןיכה:םידוביע .וו(אלגט,וורגו( םינכוס

 ,(וזרוג:טלפ .םייגיטטלוקכפו עיי%צוה םימכסה יפל הקו?ה,הולמע בגושיה,םיצבק

 .תישדוהו הימוי ;הוויזה .םיהווהינ,הוהוד,הומישר,טייוניצ,םיבויה
 60 וו שאד5 : :תורכה

 א = : :ורתינלנ תווליזב

 יביטטלוהכפ הולמע םיצוה  תוימופ העילופ ווטיג הקופה

 50 דע : :הנכות תה אחסול ההם : :דויבצ

 ם(םאזאאגצ :תינכתה םש | 20 םגד 360 גאוס :בשחמה

 8 :תורגש 16% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ

 200000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 זק5 13 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 :תספדמ

 ץסהדא\א :רינ-טרס

 ק/1 :ןיוות

 םק6 :יטפוא ארוק

 2921 :ןופלט :הקלחמ הושג גה הנסה |:דסומה

 ליג.חה :נרשקה שיא א"ה 115 יגנלא 'הר :תבותכ

 וימצ :דועת 11 :הררחוש תינכתה

 םולשה אלל : :סיאנת

 יי זב :סויב ןכדוע 271  :םושייה .סמ



 :רואת

| 

 ס5568ו?דוסא :

 הואצוהו םימולשה:תוהתפהה גקעמ;:הו3יבה יפנע לכב םיקכצנ הועיגה ?והי1:הועיבה

 .ץראל ץוהב םיצוהלו הוטיב תורבחהל לוציפ:הויהוור:הועיגהה חהוהינ

 .תורבהו םינכוס הועיבה יצנקכ;הואצ|!ה| 1 ימולשה ,םייוניש,הע'גה תההיקפ:טלק

 .הוסילופו םיפנעה גצמ,הורבהה כלה בושיה:[ונדע:ווניקכה:דוביע

 תיעדוה הוריזה.הנשמ הטבמ,הסילופ,זכוס הוד,הויולהת,הורבה %"וה והועיגו גצמ:טלפ

 :תורעה

 :תתפמ תולימ

 גקטעמ הועיגה הוטיב

 360 גוט 7% :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 וושגנ ג( 118שה  :דסומה

 א"ה 115 יב1לא 'הר | :תבותכ

 ןקנ0 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 תויהוור

 בח כושה ₪ : :דויצ

 :הקלחמ

 סאואושאד 5 :

 < =צועס הו5 :

 50 5 : :הנבות

 :תינכתה םש

 16% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

 ו

 ץסחדאאא

 קו

 21 :ןופלט

 ליג .ה ;ושקה שיא

 ןיתה :דועת

 םולשתה אלל

 7% :סויב ןכדוע



6 

 ס556הוקדוסא : :רוא>ת

 תועדוה,.הוטיג הודועה,םישודיה,.תושדה הוסילופ הספדהו הגכה .בכר תוסיל(פ

 ,םייזונש( תושדה תהוסילופל תועצה:טלסה .םירהא םיצבקכל טלכ ינוהנ תריציישודיהל

 ,הוימרפ בושיה,זו!כדע,הטילק:םידוביע .הורבהו םינכוס ץבוקכ.וו!טילופ ץבוק

 ,הועדוה.תודועה,הסילופב המושוה:טלפה .זוכיס דוסיכ העיבק,והוהגה,הו! פסו ה

 .היעובש:תורידה .הורהא תוכועמב שומישל העונה תוהוד,םייטעיטטס תוהוד
 6 ווד : :תורנה

 א 6צועסה5 : :תתבלמ תווייימ

 בכר-הוטיג גכר ורדרוב םינכוט הוימופ  הסילופ

 50 גם : :הנכות וה חסה ה : :דויצ

 6 +5 :תינכתה םש | 20 םאד 360 גוט 8-2 :בשחמה
 8 :תורגש 16א :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 0 :תינכתל רוקמ יסטיטרכ תומכ - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 זט5 13 :הלעפהה תכרעמ , :םיפוסמ יגוס

 ְ ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0 :תספדמ

 "סחדחגא :רינ-טרס

 וו : :ןיוות

 גק6 :יטפוא ארוק

 221 :ןופלט :הקלחמ וושט1ג 17 הגטה |:דסומה

 ליג .ה  ';ושקה שיא א"ה 115 יב4לא 'הר | :תבותכ

 ןימצ א? | .דועת 7 :הררחוש תינכתה

 םולשת אלל :סיאנת

 746 :סוב ןכדוע 270 | :םושייה .סמ

- 13 - 



 ו

 סטפ6מוקדוסא : . :רוא>תת

 לע עדימ קפס7 איה ררעמה תרטמ .הוטב שודיה הועדוה! הועילופ ן:פלא ,14 ררעמ

 -ילו|פה יטרפ לע םינותנ יסיטרכ ,תכרעמל טלפכה .הוטבה יגוס יפל הנטב הוסילופ

 תורודו םינכוסל הוד ,םיהטובמל שודיה הועדוה ,תוסילופ [ופלא הוך :טלפה .הט

 .םיגוש [ופלא

 6סאואוםאד 5 : :תורעה

 א =צעס 5 : :תתינמ תוליזב

 זופלא הוטיב שודחה הועדוה ,:םינופלא-הוטיב ,שודיה תוגדוה-הוטיב

 50 דו ₪5 : :הנבות תגחסשושה הם :

 :תינפתה םש| 40 0גד 0 ג1גס 8 :בשחמה

 60% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 25 :הלעפהה תכרעמ

 3 :םיטרס יננוכ

 2314 גוסמ 2 :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

| 55: 
0000 | 

 ץסחדאא\א
1 

 201 :ןופלט :הקלחמ .מ.1.*  :דסומה

 הכשלה ?הנמ :רשקה שיא א"או 20210 7" | :תבותכ

 ןימצ אל? | ;דועת +=08 :הררחתוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 76 :סויב ןכדוע



 :רואת

 יצרא בשחמ ימושיי ךירומ ו "זניזמ

 ס6568וקדוסא :

 :ירטצמלא הוטב

 .תוסילופה הספדהו

 הנשמ הוטבל ורדרוב,וכוסל היצכודורפ

 םינכוסל םיבויהה עוציג ללוכ

 :םיאבה תוחודה םילבקהמ

 ב(שיה רהאל םירישי םיחהטובמלו

 הוד,הועינה רפס,הוסילופ רפס

 בכרל םיגהנ לו:מוכ,לורבו ץראב ףהושמו

 .תועיבה+!רדרוב שודיה הועדוה,והו עיבת,םיהבלו

 :תורגֶה

 :ורתינמ תוודיזב

 הוטיג ירטנמלא-הוטיב

 360 גאוס :בשחמה

 4 :סיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"עב *ו|7 יזא  :דסומה

 א"ה 42 דליששור 'דש :תבותכ

 13 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 394 |:םושייה .סמ

 תועיבה

 הב חסה ה :

 50 םגד

 :הקלחמ

 והווד אל

 6סא₪א אד 5 :

 א =צ0 805 :

 0-5 : :הנכות

 :תינכתה םש

 4 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

000% 

 ;סתדאג\א

 קו1

 )"22 :ןופלט

 .ד :נרשקה שיא יטאט

 ןימצ :דועת

 464 :םויב ןכדוע



0% 

 ס50הוקדוסא : :רואת

 יפנט לכ ?ש תוירוכמה תועצההמ םילבקהמ דוסיה יטרפ-ירטנמלא הוטגג הוסילופ

 תוינוציה הואלבטמו ולא םינותנמ .בשחמה ררוצל ףטוגנ םושיר אלל חוטבה

 לכ? םימאתומ םיטסכט םע יטרזנטס ספוט ג"ע הוספדומו הוטילופה ? תובשוהמ

 תטפדה הרשפאמ הכרעמה .הוטב הודועה םג הוספדומ תוטילופב .הוטב ףנע

 .םיפנעה לנל הופסות

 סוד 5: :תורגזה

 א =צ/עעס0₪5 : :וותינמ תו"ליזנ

 ירטנמלא-הוטיג הטילופ הוטיג

 0-3: :הנבות תגח סו ה ה 5 : :דויבצ

 :תינכתה םש| 50 םגד 360 ג(0 :בשחמה

 :שורד ןורכז 140 4 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תטפדמ

 :רינ-טרוס

 :ןווות

 :יטפוא ארוק

:55 

000 

 ;סתזאאא

1 

 03622292 | ;ןופלט :הקלחמ מ"עב *ול יזא | ;זסומה

 יטא3 .ד :רשקה שיא א"ה 42 דלישטור י'זש :תבותכ

 זימצ :דועת +3 :הררחוש תינכתה

 תורש הנשל \ :םיאנת

 74% :םויב ןכדוע 3%6 | :םושייה .סמ
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 ס556מוקדוסא : :רואגו

 :הורש *דווטג ,18 ררעמ

 .םינוש םינוכדע ,םישדה םירישכמ לע וווד ,עולשה תועדוה

 יפל םישדח עירוישכמ טושר ,היבג הווווד

 .םייטסישטשטע ₪וווודו הוברע

 :תורגבָה

 :תהתימ תוליזנ

 .טירישכמ7 וּורש יווו(טב

 גוש 4. :בשחמה

 4 :סיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 .מ.ג.י :דסומה

 :תבותכ

 12 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 440 | :םושייה .סמ

570 

 א"ת 20210 ד"תה

 ימד היבג לוהנ

 היבג

 הב חכו ה = :

 2314 גוסמ

 :הקלחמ

17 - 

 :טלטה ינותנ .םירישכמ רוטב רובע התורש

 ,םולשהת הועדוה ,הוהוקל

 :הנכות

 :תינכתה סש|145 םגד

 סא :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 25 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 תורש

 :רשקה שיא

 :ןופלט

 :םר 27פ0ו ינוהנ

 יבאכ .תורוכוהת

 סאו םאד5 :

 א =צש/ס ₪5 :

 50-דוצה ₪5 :

 6 :תורגש
200000 

0% 

:55 

00% 

 :סתדאגא

 תו

0221 

 הכעלה ?הנמ

 [ימצ אל :דועת

 תורש תכשל

 76% 1] :סויב ןכדוע



| 

 :רוא>ת

 יצרא בשחמ ימושיי ךיוזמ
 , א"זמיזמ

 סטפ6מוקדוסא :

 ו:במא םילופט הונובשה :;הורטמ .ץ (!חה תואפרמ

 !בשה:טלפ .םיבקונמ םיסיטרכ:טלכ .ה"היבב
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 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ
0% 

 ץסתדתאוא :רינ-טרס

 :ןיוות
 קו/1

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט זוכימ :הקלחמ א"ה היריע | :דסומה

 ךמוס .ש :רשקה שיא א"ה לארש*י יכלמ רכנ)  :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 10/06/76 | :םייב ןכדוע 178  :םושייה .סמ



 וא מנ

 ס556מ8וקדוסא : :רואת

 60 עא אז טג [א-עאאהזזסא סגזמ 4.

 6בגצ 85 ט5פש0 זס זאהא5:םה [א-םהאגזזטא- הצסה01061641 גאה אשזםאב,אגז 8

 (6%5| 5, ג[א-ג(|, ק042466, 826848606'+ 1065[081(60 ₪ז6.- |ט צעהא[טטב

 גםטַז-םמ אגאג668א5אז 51אעו הז:סא 4א00ם| 5. אגצ 86 ט5ש0 זס 5זטעסצ אוזאגהז=

 201 \טזנטא 05 080טאסאגזפ.
 סוד : , :תורעה

 %:םרקהז[גפ|\6 א[זה [88,606 גאס 85ְ80480008 895
 >6צץשסמש5 : :וותיבמ תו"ליזנ

 6₪סעאסא הז 66, צץ אס 06צד ,אגז שה | 6לםן 5, א-ה|(,400[-68 הגאהט 4םא] ,קטאק 66

 0-5 : :הנבות תג חס 5 :

 :תינכתה םש גוט 80אא0שטטה5 :בשחמה

 4 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ניפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 0 :תספדמ
 דא ו : רינ--טרס
 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 2203 :ןופלט :הקלחמ מ"צב 7.1: | :דסומה

 זמרטוג.מ ר"ז :רשקה שיא א"ה,54 לו!ריבג [בא | :תבותכי

 | [ימצ אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 וחווד אל :םיאנת

 6% :סויב ןכדוע 6648 | :םושייה .סמ
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 ) אי"יזביזב
 יצרא גשחמ ימושיי ךירומ

 סס568וקדוסא : :הרוא תר

 -יאלפכה [ו41גה -הואלקכהה דרשמ

 .םלדגל שיש םינושה םילודיגה יבגל םיאלקהה לע העצל איה הכברעמה הרטמ

 יבגל םיירפבה,םיבשומה,םיצוביקכה םיאלממ זהואש תונוש וורגוה 1000-כ -טלכ

 .תונושה תויוליעפה

 ססאואו=אד 5 : :תורנעהה

 >=צץשעסה5 : :תתימפמ תוליזב

 הקופה יאלכוו זווכה  הואלכה

 50 : :הנכבות ה חכו ה ה : :דויצ

 :תינכתה סש| 165 םגד 370 אוט 8%. :בשחמה

 4 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"לל ':דסומה

 א"ה,33 וימיה הדוה*י |:תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 344 :םושייה .סמ

39 - 

:55 

000% 

 ץסתדאגא

1 

 1 :ןופלט

 :ושקה שיא

 ץימצ א7 | :דועת

 תורש תכשל

 74% :םייב ןכדוע



 -- רו וו... ו

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :תונכתה תופש

 ו:

001 

 ץסאדתגא

1 

| 

 :רוא>תה | ספוק . .
 דוסא

 סס:טה6אז ק40:-5551א6 5צ5ז64-025. 1א-ס084גז [0א 5ז08466 גאט א6זא [םצג| .

 8% 5%(6 2 קק|[64ז[0א 246א466 גס0קזשס 8% 6.

 6אג8| 65 5ז04[אט 100682316(|818 סגזג 08/80 85ז46ז5 04 [ש46₪ זםשא[]

 גאכ 4ג6זא[6צוא6 561₪6ז60 ק0סהז[0%5 8צץ 0068165 051א6 68%(800א 1%ָ

 סאו =אד5 : :תורגבלה

 א צ0ה5 : :תתיפלמ תוליזמ |

 סס6טאפאזגז[נא הא5זא[6צא |

 50-35 : :הנבות ומתח סוש ה :

 :תינכתה םש 165 םגד 370 אוט :בשחמה

 9508 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 מ"למ | :דסומה :הקלחמ

 א"ה,33 הימיי| הד!הי | :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 ו

 זןונכח

 והו!ד אל
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 2.1 :ןופלט

 דלארבליו :ושקה שיא

 ןימצ :דועת

 7% :םויב ןכדוע



 | יצוא 7

 ס556מוקדוסא : :רואנתו

 תורתוכמ בכרומה יפרגוילביב רמוה לע שופיהל תוינכת,עדימ לש ויביטקלס הילד

 יפל חוקלל עדימ תפלוש תינכתה .וכו ההפמ תולימ,םיריצכה,םירבהמ הומש,םירמאמ

 .התפמ הולימ תמישר

 .רצק זמאצב םישופיה הואמ עצבל זהינו הינוכסה ררדג השגעגנ שופיחה

 .םיינאילוג םיאנת תויורופא
 ססוואו6אד 5 : :תורכנו

 א =צס 5 : :התתיכנ תוליזב

 הירפס תיביטכלס הילד - היפרגואילביבג תיביטקלס הילד עזימ רווחיא

 0-3 = : :הנבות ההח כושה ה : :דויצ

 1 :תינכתה םש 360 ;גו!ס 8. :בשחמה
 :תורגש 100% :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ "

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ.

 :תונכתה תופש :םיפטונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 02 :תספדמ

 ת0דא4א : : רי -טרס

 1/1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "3 :ןופלט עמ הוהיפ :הקלחמ עדימל צכרמ | :דסומה

 ןמלוו .פ :רשקה שיא א"ה 84 םיאנומשהה :תבותכ

 ןימצ :דועת 170 :הררחוש תינכתה

 הריכמ,תורש תכשל :םיאנת

 78 :סיב ןכדוע 291  :םושייה .סמ
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 ס6506מ₪וקדוסא : :רואגת

 .הצפהו הרכב ,הואנובשה ,שכר ללוכ ,הירפסב תעה יגתכ זובימ

 60 אד 5 : :תורגעהה

 >=ץשעס0הם5 : :וותינמ תוודיזב

 תע-יבתהכ הירפס הירפס-זונימ

 50-דוצ ₪5 : :הנבות תג חסושה הם :

 :תינכתה םש םאד 0 גוס 2 :בשחמה

 96% :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 2.3 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0 :תספדמ

 קס דאא :רינ--טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "06 :ןופלט עדימו 'ה  :הקלחמ :והשבה דרעמ | :דסומה

 ןומדקכ הילזג :רשקה שיא הפיה 962 7"ה | :תבותכ

 זןימצ :דועת דג :הררחוש תינכתה

 ו!הווד אל :םיאנת

 1746 :סויב ןכדוע 302 | :םושייה .סמ
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 :רוא תו

 | יצוא 1

 ס556הוקדוסא :

 יפוא לעג םינ(אוא1 רגאמ תמכה

 .וכו םיאשונ,הודטו מ,םירבהמ

 .התפמ תולימ:םינוש הוחההפמ חנכהו יפוגוילביב

 טופד רדס לש הוינכת הועצמאב יטנגמ טרס רודרד "נה רמוהה לע עיכיודמ תספרה

 .םילשוריב רתכ סופדב יוצמה זוטופה רוד גשהמ הועצמאב

 :תורבזה

 :וותיבזנ תוליזב

 היפרגואילביג התהפמ-תולימ  רגאמ

 בח סוש ה ה = :

 360 גוט ב :בשחמה
 2 :םיטרס יננוכ
 - :סיטילקת יננוכ

 :סיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 עדימל %כרמ :דסומה

 א"ה 84 םיאנומשהה | :תבותכ

 +3 :הררחוש תינכתה

 6סואוםאד 5 :

 סווכזס6 טאק051ז [0א קא 3
: 50805 > 

 50 -דוו 5 : :הנכבות

 :תינכתה סש

 12508 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

009 

 ץסתדתגא

1 

 גד :ןופלט עמ חותיפ

 ןמלוו .פ :ורשקה שיא

 ןימוי :דועת

 הריכמ, תוריכש,תורש תכשל :םיאנת

 764 :סויב ןכדוע 292  :םושייה .סמ

1 



 ) א"מימ
 יצרא גשחמ יתושיי ךירזמ

 ס556מוקדוסא : :רוא>כת

 טרפל םיתוריש זתמ ךרוצל זיסולכואה להנימל בייחהמו דיהא עדימ פיסב תריצי

 .ףוסמ י"ע הודועהר לכ לש טלעו םייוניש לש לק .םיעוסמ תועצמאב

 .!הוהצ רפסמ יפל וא שכובמה הומש *יפל השעע*י בשוה *1ו הנ רוהיא

 .תרושקכה תדובעל דעוימה ץבו!כל םיישיאה םיקכיהה הגעה :םיכלהמ

 . 300 -כ3כ אוה םוי? הוינפה רפסמ .ימּוי ןוכזע :תורידת

 :תורגעהה

 :דותשבל תוליזב

 ןיסולכוא להנימ עיבשוח-םשרמ

 :הנבות תגחסושה הם : :דויבצ

 :;תינכתה םש| 165 םגד 370 גוש 2 :בשחמה

 200% :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 אוסמ 2 = :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ 3330 אגוסמ 6
 :הלעפהה תכרעמ - 27%0 :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ססאוושאד5 :

 א צו עס0 05 :

0 : 

:555 

000% 

 ץסהאזאגא

 סע

 או אא

 :ןופלט הוה1 :הקלחמ מ"למ |:דסומה

 זצור .פ :רשקה שיא םי הממור היריכה | :תבותכ

 ןימ+ אל | ;דועת :הררחוש תינכתה

 וןהווד אל :םיאנת

 76 :םויב ןכדוע 8*1 :םושייה .סמ
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 ס5563וקדוסא : :רוא>כו

 היסולכוא יצג(ג תלגטהל חהינכת

 תדועה .סמ :םה הלבכהה הישענ םהיפל יוהצ

 בושי למס

 יטרפ רפסטמבג יולה הלבכהה קכויד

 :תורגבזה

 :התינמ תוליזנ

 תולקשמ *י"פע הפילש םיגשוה-םצשרמ

 ההח כוצה 36 :

 370 גוט 8. :בשחמה

 3 :םיטרס יננוכ
 :םיטילקת יננוכ

 165 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ז|1כה :הקלחמ מ"למ  :דסומה

 א"ת,33 הימיה הדוהי  :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 !הווד אל :סיאנת

 339  :םושייה .סמ

5 

 .םיבשוהה םערמ טץבוכ םע

 טלכסב יוהצ

 יטרפו םינותנ הפילש

 .הדיל הנש,בא,יטרפ,החפשמ םש,חוהיה

 .יוהצ טרפ לכל הולכשמה תטיש יפל הלעופ הינכתה.תיג רפסמו

 .םתוכיאו

 6סאואו =אד5 :

 א םצצס 305 :

 50 דצמ : :הנבות

 :תינכתה סש

 9508 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 : תורגש

 :תונכתה תופש

 ו:

00001 

 ץסגדאגא

1 

 "01 :ןופלט

 דלגארבליצ :רשקה שיא

 [ימצ אל | :דועת

 7% :םוב ןכדוע



 סס50₪וקדוסא : :רואת ו

 -יתב יבגל םיבושחה םינוהנה לכ הא ליכמש יסיסג ץבוקכ .הורייהה דרשמ

 .זולמה יהבל והלשנש םינולאשמ לבכהמ טלכה .םיצלמומ ןוולמ

 .ףנעה לע םייטסיטטס תוהודו זולמ תהיב לכ יבגל םכטמ חוד ללוב טלפה

 .זולמה יהבב םירזחהה לכל םינוריהמ םג םיספדומ הזובגעה תרגסמג

 60 ווד 6 : :תורבעפה

 אצה 5 : :הותינמ תוליזנ

 תורייה זולמ-יהב עיריהמ ץבוק

 50 דש 5 : :הנבות הג חסה הם :

 370 גוסטס 1 :בשחמה

 - :םיטרס יננוכ
 - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתה םש| |65 םגד

 :תורגש 6 :שורד ןורכ%
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 הגהא [צ
 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ
 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"למ :דסומה

 םילשורי הממור | :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 329  :םושייה .סמ

 תוטיש.תנ :הקלחמ

 והווד אל
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 :רשקה שיא

 ןימצו אל :דועת

 :םויב ןכדוע

 :ןופלט

55 
00 

 0 זתגא
1 

 אגא

221 

 זרא

76 



 :רואגה

6 

 סס56מוקדוסא :

 םינוהנ רגאמ -הורבחה םשר

 .םיפוטמ תהועצמאג עיטלקכ1 םינוהנה

 .םיפועמ תועצמאב רגאמה

 .םשרל הורבחה תויוביחהתה

 :תורגזה

 :וותינמ תוודיזנ

 תורעו הוינמ ןוה

 הב חכו ה :

 370 אוט 4. :בשחמה

 - :םיטרס יננוכ

 2 :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

0 

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"7מ :דסומה

 םילשור*ז הממור :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 326 :םושייה .סמ

 היצמרופניאה ברימ תא ליכמש

 2314 גוסמ

 תורבחה םסשר

 :הנכות

 :תינכתה סש

 % :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 165 םגד

 :תונכתה תופש

 :הקלחמ

 :רשקה שיא

 :דועת

 !הווד אל

 :םויב ןכדוע

 :ןופלט

 ןימצ אל

 .הורבה לע

 רוהמ תהורבה לע םינותנ בואשל זהינ

 יו7לימ רחא בקעמ תכירע תורשפאמ רךרעמה הוהליאש

 סאו 6אד 5 :

 < צו 305 :

50-35 : 

 ו:

000% 

 ץסתדת4א

1 

016 

2 1 

 ןורדלקכ

76 



 ה

 ם550הוקדוסא : :רואת

 .לארשי יעכרכמ להנימג םיוכוה ררעמ

 .םירוכחה םהיסכנו םיוכוה ץבוכ לוהינ

 .וכוה לכל םימולשת ג1כעמ לוהינ

 .םינוש םייטסיטנס םיהוודו תהונובשחה בצמ יגגל םיהו!וד תכירע

 סו : :תורעה

 אס 05 : :ובתובלמ תוליזנ

 תועלקכרק להנימ עירנוה לארשי-יעקכרכמ

 תג סשה 6 :

 370 גוט 8%

 :הנכבות

 :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתה םש| 165 םגד

 % :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 2.6 :הלעפהה תכועמ

 2314 גוסמ

 - :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 :רשקה שיא םילש(!רי הממו!ר | :תבותכ

 :דועת 13 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םואנת

 350 :םושייה .סמ
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 ןימצ

 :סםויב ןכדוע

 50 א :

 10 :תורגש
000 

 אג [צ

5 

:55 

000 

 ץסאדאגא

 סו

 הואא

(01 

 הילגרמ .א

10/06/76 - 



0 

 סש508וקדוסא : :רהואנבו

 .הנגידמה יגשוה ששרמ ררעמ

 .הניזמה יבשואוה ץבוכ זוכדע

 .ישדוה דו(ביע .םיטרסו עיגקוַצמ םיסיטרב טלק

 .זופלאו זוהוהא הספדה,:זוכדע.ץוביש,תהוריגס תוקידב

 ססוואושאד 5 : :תורגלה

 א צץ ₪ 5 : :תתימלמ תו"ליזנ

 ןופלא םיגשות-םשרמ

 ה סו ה ה :דויצ |

 370 גוש 8%. :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :ניפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"למ | :דסומה

 םילשורי הממור :תבותכ

 0 :הררחוש תינכתה

 \ :סיאנת

 349 | :םושייה .סמ

 2314 גוסמ 2

 ןיסולכוא להנימ  זוווהצ

 50 דום : :הנכבות

 :תינכתה םש| 165 םגד

 908 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 6 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:5 

00 

 ץסתדאגא

1 

 ")1 :ןופלט זונכה :התקלחמ

 בלכ :רשקה שיא

 :דועת

 !הווד אל

 ]| 46 :םיב ןכדוע
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 | יצוא 7

 ס568וקדוסא : :רואת

 :םינוש םיכהה העבראב םיספדומה םירפס 15000 ללוכ 1973 יללנה םירעסה גולטק

 םיטרפה םיספדומ רּפס לכל .האצוהה םשו רפסה אשונ,רגחמה םש,רפסטה םש יפל

 .ופסה ריהמ,םידומעה רפסמ,םיכרנה רפסמ,םגרהמה םש,רצ;פ רבטה,רפעה וופש:םיאבה

 .בשהמג ספדומ אוהו לוהנ םג ץפוה גולטפה .הנש יזמ ז[נזועי גולטקה

 6סאואושאד 5 : :תורגהה

 5/0305 : :תתיכמ תוליזס

 גולטק עירפס-גולטכ

 :תיננכתה םש| 30 םגד 360 גוט :בשחמה

 %% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 ץסחדחאא :רינ-טרס

 מ : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03622292 | :ןופלט : :הקלחמ מ"עב יול ידא  :דסומה

 יטאט .ד :רשקה שיא א"ה 42 דלישטור 'דש | :תבותכ

 ןימצ :דועת 3 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :סיאנת

 10/06/74 | | :םייב ןכדוע 395  :םושייה .סמ
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 ס556הוקדוסא : :הוא>תו

 5צ5ז6 א 29-8042: זהש 8116( 07 אהז6ה1ג| 220655508 5%5ז58א 15 0550 ז0 6864-

 זם ,אא[אזג[א,גאס 66555 ג 66אזהג| [א-0סהאגזזסא 5צ5זקא -08 ג אהא/-ג(זעה[א

 -6 םג6א[2ג210א. זהש םגזש 856 51980| ז6ש5 זהש 5זהט6זטאש 05 [הש ג6זט.+

 >קג0000ז(5) גאס 15 0550 608 5א61א568 א6,ק400ט6זז0סא 60סאז אט( ,60ז 66 אז

 -[א6 גאס :08565ז[א6 ק0820555. [אקשעז: קאססמט6ז 5זהט6זטאם. *
 סו אד 5 : :תורגגה

 * 30םרק %ג\אג255 קגהז אג5זשה קהססט6ז 5זה0ט6זטהם,אסמא ו אכעז
 א =צס 5 : תתימלמ תוליזממ

 5 סוס, האטה א6ז טג[ א6,סהגזה 856 ,5א61א65ה 1א6,8הטעז 1א6,קא0סטט6זןטא 6טאז

 50 -דו 35 : :הנבות תבח סוצה ה : :דויצ

 2 :תינכתה םסש | 40 םגד 2000 ג(ש :בשחמה

 :תורגש 32 6 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 אוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ
 0 אדא\א :רינ-טרס
 קוו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 )1 :ןופלט :הקלחמ .מ.1.*  :דסומה

 הכעלה ?הנמ :רשקה שיא א"ה 20410 ד"ה :תבותכ

 ןימצ :דועת \ :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 7464 :סויב ןכדוע 446 | :םושייה .סמ



 ב

 סס56הוקדוסא : :רואת

 בצמ :טלפ .תושדה תואוולה ,תויפסכ הועונה :טלק :תואוולה לוה1 ,ג 15 ררעמ

 .םיברעלו םיוולל הורוכצה ,םימולשה יסקנפ ,םינוש תהוהוד ,(ישיא עיטרכ) זובשה

 60 אד 5 : :תורנעה

 >=ץשס מ 5 : :תתיכמ תוליזמ

 .7והצ -תואולה

 50: :הנבות תג חסה : :דויצ

 :תינכתה םש| 40 םגד 200 ג4נש 8% :בשחמה
 90 א :שורד ןורכז 3 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ ַ
 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55:  :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק
 0% :תספדמ
 ץסתדאגא :רינ--טרס

 ס1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 2921 :ןופלט הורש .ל  :הקלחמ .מ.1.*י :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא א"ו 20210 ד" | :תבותכ

 [ןימצ א7 | ;דועת 72 :הררחוש תינכתה

 הורשע תכשל -  :םיאנת

 7% :סויב ןכדוע 43[ | :םושייה .סמ
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 | יצוא 7

 ס656₪וקדוסא : :רואת

 .תואוולהה ינוהנ י"פע תואוולהל ןיקוליס הוהול לש הספזהו בושיה ,ד 15 ררעמ

 .זיקכוליסה הולב בשוחמה זוערפ ריראה יפל היבג אגוהוד הספדה

 6סואושאד5 : :תורבזפה

 א צה 5 : :וותינמ תו"ליזונ

 7 ויכוליס תוהול -תואולה ןיקוליס-הוהול

 0 הגבות
 :תינכתה םסש|145 םגד 270 גוש 1 :בשחמה
 3 :תורגש 90 6 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 2000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 3330 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 5 2.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסתדא4א :רינ-טרס

 1 : ןיוות
 :יטפוא ארוק

 "901 :ןופלט :התקלחמ .מ.ג.י :דסומה

 הנשלה להנמ :רשקה שיא א"ה 20210 ד"וו :תבותכ

 ןימצ א7 | :דועת 3 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשק :םיאנת

 7% :סויב ןכדוע 438 | :םושיה .סמ
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 ס550₪וקדוסא : :רואת

 -יטוכ :טלקה .תיבר יבושה ללוכ למג חו פוקב הואוולה בקעמו לוהנ ,ב 15  רךרעמ

 -!!לה הוד ,.םייוגש :טלפה .הוהודל השירד ,םימולשה יעוצב ,הואוולר תהיהפ יס

 -ריזסט אל םימולשת ,םייתסהל תודמועה וואוולה המישר ,הוילילש אורותי הוד,הוא

 .יתנש םימולשה צווכרו דסומ יעל םידזוכר ,םי

 6סואו שד 6 : :תורגזה

 א = עס : . :תבוינמ תו"ליזנ

 .7למג הופופ .לוהינ -תואולה

 50-דש מם : :הנבות תגחסווה הם :

 :תינכתה םש 40 םגד 200 גוסס :בשחמה

 10%- :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ

 55 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 הסתדתאא : רינ-טרס

 סם :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03286111 | :ןופלט תורש .7 :הקלחמ .1.1.'  :דסומה

 הכעלה להנמ :רשקה שיא א"ה 20210 "!| :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת 407 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 10/06/74 >-  :סויב ןכדוע 436  :םושייה .סמ
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 ) א"יזביזנ
 יצרא בשחמ ימושיי ךירזמ

 ס556מוקדוסא : :רואת

 יבו!שה ך(ה תואהנכשמ םולשת רהא בקכעמב לפטמ ורעמה .הואוולה גכעמ ,א15 ררעמ

 טייעדה זובשה בצמ הוהוד קיפמ ךרעמה .'דכו םירוגפ היביר .הדמצהו התיביר

 .עייהתצש םירוצא [בו

 6סאואושאד 5 : :תורגבגפה

 א צץ 805 : :הבתבלמ תוליזנ

 םולשת בקעמ -תהואהנכשמ לוהנ -התואולה

 :תינכתה םש 200 גוט 4. :בשחתחמה

 128 % :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: 4 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 :תספדמ

 ;סתדאאא :רינ-טרס

 סו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ")01 :ןופלט :הקלחמ .מ.4.*'  :דסומה

 הכעלה להנמ :רשקה שיא 20210 ך"ה | :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 19 :הררחתוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 ]1 76 :סויב ןכדוע 435  :םושייה .סמ



41 

| 

 :רואת
 ס656₪וקדוסא :

 .זוכדע הועונה תריציו הואולה ינגוהנ בושיה .יארשא תכרעמ

 .הוליצנ לע הוודו תוזמצהו םירוגיפ בושיה

 ססאואוםאד5 : :תורעה

 א =צ/סה5 : :תתיפמ תולילמ

 תוליצ1 היביר הואולה יארשא

 50 דש א 5 : :הנבות הגחסוש ה :

 :תינכתה םש|315 םגד 546 גוט א... :בשחמה

 408 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 3531 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 68.2% 5א66. 8 8 :הלעפהה תכועמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסתדת4א . :רינ-טרס

 מע :ןיוות

 א6 גז :יטפוא ארוק

 :ןופלט , בשחמ :הקלחמ עילצוע! 014 | :דסומה

 יל7או1מע .א :רשקה שיא א"ה 115 יג1לא 'הר | :תבותכ

 ןימו אז ועא 012 :הררחוש תינכתה

 והווד אל 0-0.

 76 :םויב ןכדוע 156 | ;םושייה .סמ
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 , א"יזביזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךיוזמ

 כ556הוקדוסא : :רהואת

 .תוהופכל ץבוכ זוכדעל וילה נמ תכרעמ

 :תורגיה

 :תהתימלמ תוליזנ

 תוהוקל-הטשרנ תואקכנב

 ₪ ב 35 : :דויצ

 2גא6 גו(ס :בשחמה

 5 :םיטרס יננוכ
 = :םיטילקת יננוכ

 315 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 בשחמ :הקלחמ םילעו!פה ₪214  :דסומה

 א"או 115 יגנלא 'הר  :תבותכ

 102 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 155  :םושייה .סמ
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 6 ווד 5 :

 >5צשס3ם05 :

 50 -דוץ 5 : :תהנכות

 :תינכתה םש

 40% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 .:הלעפהה תכרעמ

 :תורגש

6 

 :תונכתה תופש

:55 
0 

 ?סהזאגא
1 

 א6 אז

 :ןופלט

 י7או1מע .א :;רשקה שיא

 ןימצ א? | :דועת

 76 :םויב ןכדוע



 ה ו

 ו

 ס656מוקדוסא : :רואת

 הכיטסיטטסו ןיקכוליס הורול,םימולשה בקעמ,הואוולה םשרמ תקצהה :תואוולה לוהנ

 .םיישיא םיטרפ ייונשו הוכ%-הבוה הועווה :וויוליעפה

 .שדוהל הולועפ 20000 :יגרימ רפסמ

 .הכירעו םיהווד תפילש,םשרמה [וכדע,הנקכידב ָללוכ הכרעמה

 .םייטסיטטס הוהודו זיקכוליט הוהול,ה!ארהה,בכעמ חוד :םיחוודה

 60 ווד 5 : :תורעה

 008 :תהתיפמ תוליזמ

 ל ןיכוליס הוהול -הואולה [יכוליט-הוחול תואולה

 50 -דוצ הם : :הנבות ההחסושבה 6 :

 :תינכתה םסש | 8%6 םגד א68-315 גו!ס א.6.. :בשחמה
 :תורגש 40% :שורד ןורכז 5 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 5 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 604 א. :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסדא4\א :רינ-טרס
 סמו \ : ןיוות

 אס גז :יטפוא ארוק

 2001 :ןופלט תורש.כשל :הקלחמ ךוושימ .א .*י  :דסומה

 זאה-הד .א :רשקה שיא ביבא-לה,5 גונאיורד :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 הורש הכשל :םיאנת

 7464 :סויב ןכדוע 472 | :םושייה .סמ



 ב

 ספפסמוקדוסא : :רואה

 ,םינצאמכ הלהנימ יהווד תכפהלו ףטוש יאנובשה לוהינל,וו"הנהל ה13\ממ תכרעמ

 תונובשה תלהנה יכמסממ הנו%נ הכרעמה .יביצקכה הוהנ,םייהאוושה הוהוד

 .,תישדורל היעובש זיב ,השרדנ הווידה לכב םיהווד לבקכל ז:הינ .זו(גראג םיפטושה

 ,תומיאהו בוקינה ללוכ ,הועש 72 רךוה תדבועמ דוביעל הולועפ 3000 לש תומכו

 .הבורמ החהלצהב תיעיברה הנשה !% האלעפומ תכרעמה
 סו אושאד6 : :תורגהה

 א צו 05 : :תתיפמ תוליזמ

 יביצטה חוהינ ביצכה [ףפאמ תהונוגשה תלהנה

 50 -דוו ה אם : :הנבות הב חכו ה :

 :תינכתה םש םגד 8 3500 אוט 8084006785 :בשחמה
 5 :תורגש 06 :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 א[ 6 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0 :תספדמ

 :סתדא\א :רינ-טרס

 מו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "9-22 :ןופלט להנימ :הקלחמ מ"עב 1!ק2י1 | :דסומה

 יקטבוכטיד .ש :רשקה שיא א"ה 8 רודגיבא זג :תבותכ

 ןימצ :דועת +9 :הררחוש תינכתה

 הורש תכשל :סיאנת

 ]1 4% :סייב ןכדוע 390 |:םושייה .סמ



| 
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 סט5פ68וקדוסא : :רואת

 לוצנ רהא בקעמו הטיסרבינואר הונובשה לוהנ :ביצקה 7/ה1ו תונובשה הלהנה

 .1יצכתרו לש ליעי

 :םיכלהמ .ה"הנה ץבוכ הוננדעמ והוגכונמ (מוי הודוכפ

 .תויגול

 .הסנכה סמל הוהוד.כנב וומאה,,:הוב [צאמ
 :תורעה

 :תתמפמ תולימ

 תואנובגשה הונובשה הלהנה גיצקכת [ואמ

 תגחסוהה5 :

 360 גוט 8%. :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 50 םגז

 2314 גוסמ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 בשחמ :הקלחמ [ליא-ר1 .1!א  :דסומה

 [ג ן[ומר |:תבותכ

 012 ;הררחוש תינכתה

 וחווד אל

 209  ;םושייה .סמ
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 יגירה,ביצקה,בקכעמ סינרכ,םיכיש הספדה,יפסכ צוכר :םיחווד

 תהומלש,תוניכה

 הטיסרבינוא

 . :הנבות

 :תינכתה םש

 90% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :רשקה שיא עמש.ש

 זןימצ :דועת

 :סויב ןכדוע

 הוכידבו

 .ביצקה

 סאו םאד 5 :

 אס 5 :

0-35 : 

:55 

0% 

 ץסתדתאא

 מע/1

14 

7% 



 | יצוא 7

 ס556הוקדוסא : :רוא>גו

 הודוכפל רסונב הרשפאמו תוליגר ןמוי תודוכפ הטילקס לע הסטעובמ תכרעמ-ח"הנה

 .הונובשה הולשמ,הודועה,הולבכ,םיליש זוגכ רוקמ יכמסממ טיגוהנה תא 7

 יאלמ לוהינ תרשפאמה רצע הונובשהל תכרעמ לוהיג טייכ זכ ומכ

 :םיאבה תוהודה םילגכהמ ה"הנהל חעסנכ

 .'וכו הורתי הוהינ,דטעפהו הוור הוד
 :תורנגעה

 :התפמ תוליזנ

 זצפאמ הוצובשה הלהנה

 יסיטרכ,הודוכפ ןמוי

 .סיודמ ריהמהו

 ,זהוב זטצאמ,ה"הנה

 6סאואו םאד :

 א =צו0 05 :

 0-5 : :תהנבות הבחסוצה 86 :" :דויצ

 360 גוט ,. :בשחמה
 4 :םיטרס יננוכ
 - :םיטילקת יננוכ

 50 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ
 :רינ--טרס

 :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"עב יול יזא | :דסומה

 א"ה 42 דלישטור 'זש :תבותכ

 43 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 393 | :םושייה .סמ

 :תינכתה םש

 66 :שורד ןורכז%
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :נרשקה שיא

 :דועת

 תורש תכשל

 :סויב ןכדוע

 23 :תורגש
2000 

005 

:555 

0001 

 ץסתדאאא

 ו/1

22 

 יטאט

746 



 [יצוא 7

 ס5508וקדוסא : :רוא>ת

 .םיסיטרכ) תורוצה לכב תועונה טלוקכ , % הליבה ךרעמ-הונובשה הלהנה ,א2 ךרעמ

 -ס ,התונובשה סיפדמו ('וכו םירהא םיכרעממ הורישי ,םדיטנגמ םדטרס ,רינ יטרס

 הרשמ .השירד יפל םינווגמ תורוד תורשע דועו דספהו הור [צאמ,[ןמוי,ישאר רפ

 -בה רועמ םע תיביטרגטניא הרוצג רושק ךרעמה .הוהוקל *יגוס לכ /)1ש לעמ לצוופב

 .קווש זוגכ םירהא םיכרעמ םעו הרובאמ הלקי
 ססהואו= אד : :תורגזלה

 * >;.-א 36
 א צץ 5 : :תתממ תולימ

 תונובשה הלהנה

 0 -ד מם : :הנבות ה חסוו ה 35 :

 :תינכתה םש| 840 םאד 0 גוסטס :בשחמה
 ₪ :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 23164 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ -
 :הלעפהה תכרעמ . :םיפוסמ יגוס

 :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 ץסתדאאא :רינ-טרס

 קוו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03286111 | :ןופלט תורש .7 :הקלחמ -.מ.ב1.*  :דסומה

 הכעלה ?ה1מ | :ושקה שיא א"ה 20210 ר"ה |:תבותכ

 1 [ןימצו אל | ;דועת 12 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 ]ן 7% :םויב ןכדוע ְּ 406 :םושייה .סמ
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 כ

 :רוא>גה

 .םייו)יצ תטילכ

 .םינכרצה לש םילובקתה ירהא גקכעמ :הרטמ

 .תופוקו םיקנגמ הולבקכ :טלק

 .הוהודו ימוי םילוגכה ץבוכק :טלפ

 .הווד ,זוכדע ,זוציא ,הטילק :םיכלהמ
 :תורנעה

 :וותינמ תויייזנ

 יוכיצ בטעמ םימולשתה

 התה חסווה ה :- :דויצ

 30 םגד 360 גוסס :בשחמה
 :םיטרס יננוכ
 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ ןעצי-אה ₪איריע  :דסומה

 יכלמ רבכ

 :הררחוש תינכתה

 א"ת לארשי :תבותכ

 :סיאנת

 253  :םושייה .סמ
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 :חויומכ

 סס56הוקדוסא :

 .תועונהת 0

 ססאואושאד 5 :

 א צא 05 :

 0-5 : . :הנבות

 :תינכתה םש

 408 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םסילולכמ

 5 26 :;הלעפהה תכרעמ

 5 :תורגש

20000 

 :תונכתה תופש

55 
: 0 

 ?ספדאגא
1 

 211 :ןופלט

 ידשו .י :רשקה שיא

 ןימיצ :דועת

 םולשה אלל

 76 :םויב ןכדוע



 [ש

 ס5508וקדוסא : :רואת

 .א"תעב םיפסכ הועונה :"בוכה תיסולכוא .היצכרמ הוגוגשה תלהנה

 .היביצכה תרוקכב ,חה"הנה הועוגה ,ה"הנה םושר :הרטמ

 .תוהוד :טלפ . זמוי והוזועת :טלקג

 .[וכדע לוצפ ,ןוכדע,הטילכ :םינלהמ

 \ .הנשל תהתועונה 600000 :תויומכ

 סו אד 5 : :תורעה

 א=/סמם5 : :תתעממ תוליזנ

 תיביצכה תרוקינ ןיצכה הונובשה הלהנה

 50 -דוו 5 : :הנכבות ה ה סוו : 6 

 :תינכתה םש| 30 םגד 360 ;ג!ט 8%. :בשחמה
 6 :שורד ןורכ% :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00001 :תספדמ
 ץספדפאא :רינ--טרס

 1 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 211 :ןופלט :הקלחמ וצני-אהת הירי | :דסומה

 יקטבוהלוא .ר :רשקה שיא א"ה לארשי יכלמ רככ :תבותכ

 ןימצ :דועת 9 :הררחוש תינכתה

 , םולשה אלל :סיאנת

 74% :םויב ןכדוע 258 | :םושייה .סמ \
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 סט56מוקדוסא : :רואת

 .ןו!גשה בצמ חוד

 .תורוכצה הולשמו ם*דמולשה רווא גנגעמ :הרטמ

 .םיימוי םייוכנ,םיגויה ינמוי :טלקה

 .התורוכצה התריציו םיערפג יאהלג הו(בוה :טלפ

 .תועו נה 0 הורוכצוו 0 :הויו

 ססאואושאד : 0 %בדו'רבל ב

 א צשסה5 : :ורותינמ תוודיזב

 םימולשת זובשה בצמ גצמ הווד-ן!גשה גויה הוווכצה

 50 -דוו 5 : :תהנכבות ה חסה 35 : :דויצ

 :תינכתה םש| 30 םגד 360 ;ג!ט 8%: :בשחמה
 ד :תורגש 55% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ

 400 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םסירושקה סילולכמ
 5 26 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 :תספדמ

 תסתדתאא :רינ-טרס

 עו : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 2221 :ןופלט :הקלחמ (9*-אה היריע | :דסומה

 ידש!| . :רשקה שיא \ א"ה לארשי יכלמ רככ :תבותכ

 :דוע ת :הררחוש תינכתה

 םולשה א7 :סיאנת

 4 :סוב ןכדוע . 257 | :םושייה .סמ
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 יי רווי וורו וו ור ו וו וורו וול וה

 :רואת

 יצרא בשחמ ימושיי ךירזמ

 ) א"זנימ

 ס556הודוסא :

 .םינווגמו םינוש תוהוכלל הונובשה הלהנה ינוהג דוביצע:הרטמ

 העונה הוד .3 .זובשה יסיטרכ .2 .תופיצרו זוציא תוקידג ללוכ,ןמוי .] :טלסה

 העונה וא היביצקת האושה הפסוהב זהוב זצאמ ללוכה יפסכ הוד .4 .הורתיו

 הלפכה וא תישדוה העונה וא התרגטצמ

 .שדוחה 13 -ל
 :תורנגעהו

 :תתיפמ תוליחמ

 וונוגטשה הלהנה

 :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 360 ;ג!ס 8%

 :םיפוסמ יגוס |

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 .צעוי אזיורב |:דסומה

 :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 152 | :םושייה .סמ

 א"ה 39 ירויעטנומ

 םייפסכ וווהוד

 ג חכו 5 : :דויצ

 30 םגד

 2311 גוסמ

 7ו|הנ  :הקלחמ

 והווד אל
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 תורהי רבוצ באה ץבוכ .ףירעה/ריחמב

 ."ראה לכמ םינוש תוהוקל רובע םינש 4 שומישב
 סוד 5 :

 > =צ0 805 :

 50 דום : :הנבות

 :תינכתה םש

 8 :תורגש 6%א :שורד ןורכז

 00 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 5 20.1 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

10% :55 

- 00 
 ץסתדתא3א -

 קו/1 -

 :ןופלט

 טרובלקה .מ :!רשקה שיא

 ןימצ אל :דועת

 10/ 64 :סויב ןכדוע



 / א"ידניזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךירזמ

 סס56מוקדוסא : :רוא>ת

 .הויללכ הוצוגשה תכרעמ

 (30)הויוגיצנ,ישארה דרשמה לש תונצואמו הומכוטמ ןמוי אודוכפ :טלק

 זצאמ,זהוב ינצאמ,תורתי הומישר,תונובשה הסטרכ סיפדמ .הנגשמ הויוגיצנו

 .תיביצקה האושהל םג הושמשמ תורתיה .יוורבו ללכ דספה/חוור

 :תורנבעהה

 ;התתינמ תוליזנ

 זחוב-זצאמ זצפצאמ הונובשה אלהנה ביצכתה

 :הנכבות ה ח סו ה 5 :

 360 גוסס" 8. :בשחמה

 :סיטרס יננוכ
 :סיטילקת יננוכ

 :תיננכתה םסש| 30 םגד

 628 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 2314 גוסמ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :סיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 7ע-7א ,:דסומה

 :רשקה שיא רול הפועה למג :תבותכ

 :דועת %/דט :הררחוש תינכתה

 והוו|ד אל :סיאנת

 153 | :םושייה .סמ
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 :ןופלט ז"עמ :הקלחמ

 ןימצו אל

 :סויב ןכדוע

 סו שאד 5 :

 >5צסא05 :

 50 -דוצמה ₪ :

 120 :תורגש
20000 

5 

:55 

0 

 ץסתדא\א

 סו

6 

 טמיצ

75% 
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 ם556הוקדוסא : :רואת

 .תונובשה 15000 -כ לע תינוריע היביצכת ח"הנה לוהנ

 .זמוי הודוכפו הונוש תויפסכ הועונה:טלכה

 .תהתויביצקה הורהי הוד( צ"וה הו1!)בשה:טקפה

 .תישדו:ה:הורידה

 סו =אד 5 : :תורעה

 א =צוסה5 : :תתממ תולימ

 צ"|ה הונובשה הלהנה

 50 -דוצ ה 3 6 : :הנבות ה חסשב 5 : :דויצ

 :תינכתה םש| 30 םגד 360 גוש 8% :בשחמה
 30 | :תורגש 6% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ |
 10 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 3 :םיטילקת יננוכ |

 :תינכתב םירושקה םסילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ - - - :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 שא :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 -- :תספדמ
 :רינ-טרס

 ₪ :ןיוות

 :יטפוא ארוק

- :5 

1% 00 
 ץסתדפגא -
- 1 

 :ןופלט ןוכימ :הקלחמ א"ו| תיריע :דסומה

 יקסגוהלוא .ר :רשקה שיא א"ה לארשי יכלמ רכ) |:תבותכ

 ןימצ א7 | :דועת :הררחוש תונפתה

 והווד אל :סיאנת

 7% :םויב ןכדוע : - 151  :םושייה .סמ

-= 8. - 



| 

 656הוקדוסא : :רואתה

 .תיללכ הונובשה ולהנה הכרעמ

 .רמוהה בצמ לע תרוקכיב תקלהמל הווד .ונוציאו והקכידב,רמוווה ופילפ:טלסטה

 םיפינסל םיהווד הספדה,הונובשהה בצמ לע הוהוכלל תוהוד:הווד

 .[צאמה גצמ לע הלהנהלו

 :סאואושד : :תורעה

 605 :| :תתיספמ תולדיזמ

 תיביר זצפאמ הונוצשה הלהנה

 0-5 : :הנכותו החוצה 5 : :דויצ

 :תינכתה םש|315 םגד 6 ג!ט 6. :בשחמה
 5 :תורגש 408% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 3531 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ ;
 זק :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: - :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0009 - 7 :תספדמ
 ץסתדתאא - :;רינ-טרס

 קו - : : ןיוות

 אס גז 0% :יטפוא ארוק

, 

 :ןופלט בשחמ :הקלחמ טילעופה 4 :דסומה

 י7א!1מע .א :רשקה שיא א"ה 115 יגגלא יהר :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 112 :הררחוש תינכתה

 (הו(ד אלק :סיאנת

 06% :סויב ןכדוע 150 | :םושייה .סמ

- 69/,- 
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 5508וקדוסא : :רואת

 .יתואה סיטרכ הועצמאב,יאלמו תונובשה לוהינל הונובשה תלהנה תכרעמ

 רפסמ,.זובשה רפסמ ךמסמ לכל .זמוי תודוכפ, תולבסכ,םיק'צ,הונובעה-רוכמ יכמסמ

 .ריחמ,הומכ,םוכט,ךיראת,אתכמסא

 .התורוצהו זהוב זצאמ-הוהודו ,זוכדע,זוציאו הטילכ ןמוי ללוכ ררעמה

 .םייניב ימוכיס םע תוצובכ התו הוצובק יהל םיניוממ תוחודה
 סו = ד 5 : :תורעה

 א עס 85 : :תתיממ תולימ

 יהָ:אה-סיטרכ [צאמ תונובשה הלהנה

 0-5 : :הנבות בחוש ה 5 :

 :תינכתה סש םטאגד 0 גוט 8ע440ש6845 :בשחמה
 2206 :שורד ןורכז 3 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 5 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 5.1 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ [תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

55: 

0 

 ץסאזאאא

 עו

 22022 :ןופלט ןונימ הטד |:דסומה

 הרפא יפא :רשקה שיא א"ה 60 רגסמה :תבותכ

 ןימצ :דועת :הררחוש תינכתה

 הריכמו תוריכש,תורש הכשל :םיאנת

 7% :סויב ןכדוע 290 | :םושייה .סמ

- 710 - 



 :רוא>ת

 יצא ו

 ס550₪וקדוסא :

 .םיפינסו ישאר דרשמל תיללכ תונוגשה תלהנה התכרעמ

 םינצאמ,זהוב ינצאמ,הורתי תומישר,זובשה יפד:טלע .זמוי הודוקפ:טלכ

 .דספהו הוור זובשהו

 .שדוהל טלקכ תומושר 80000 -נכ

 ססאואו=ד5 : :תורגזה

 ><צעסאס5 : :וותינמ תוליזנ

 ןצאמ הונובשה הלהנה

 360 גוסס :בשחמה
 4 :םיטרס יננוכ

 גוסמ < :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :םיפסוגנ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 7ע-לא :דסומה

 דול הפועה למג :תבותכ

 +6 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 317 | :םושייה .סמ

 זהוב-זזאמ

 : 0-5 :תהנבות הב ח כוש 5 : :דויצ

 :תינכתה םש

 646 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 : תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 30 םגד

 10 :תורגש
204 200000 

05 07 

 :תונכתה תופש

 ו:

00 

 ץסתדתאא

 קון

6 

 "23 :ןופלט ן"עמ  :הקלחמ

 טמיצ .כב :;רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 והווד אל

 17% :םויב ןכדוע



 ו-0:

| 4 

 א

 ס556הוקדוסא : :רואת

 -ה רוקכמ יבמסממ םיגקכונמה םיסיטרכ :טלקה .םיבשומל הונובשח הלהנה ,'ב2 ררעמ

 תורטש/םיק'צ ילבוש ,זסהממ הקכפסא הונובשה ,זמוי הודוכפ רתיה ןיב םיללוכ

 -ד ,יטילנא סיסב לע רגהל זובשה ,זהוב זצאמ/תונובשה תלרנה רפט :0ל5פה .'וכו

 ספא הרוקב הוד ,םירגה תורהי הוד ,רבהל הונובשהו ת!אוו7ה הוז ,הוסכמ חו

 .הוקלה תושירזל םאההב םידובעה תורידו .ירבצג הוד (זמוי)
 סוד: :תורעה

 5/0805 : :תתפממ תוליחמ

 ןהוב-:ואמ הוצוגשה הלהנה

 :תינכתה סש | 40 םגד 200 גוט 8% :בשחמה
 6 :תורגש 120 א :שורד ןורכז % :םיטרס יננוכ \
 ןןטסס :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ |

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 25 :הלעפהה תכרעמ - - - :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 זכ :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

:55 
% 70 00005 

 0 דאגא -
 סון

 21 :ןופלט :הקלחמ מ.1.י ;דסומה

 הכשעלה ?הנמ :רשקה שיא איה 20210 .7.08 | :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 17 :הררחוש תינכתה

 הורש הכשל | :םיאנת

 746 :סויב ןכדוע 407 | :סושייה .סמ'

 ל

 - ך2 2
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 ס5568וקדוסא : :רואת

 -א לש הוד לבכהמ עובש ידימ:הצירא יתב יפל םינסדרפ הונובשה לוהנ ,א13 ררעמ

 -טג .הערפמ ז[סדרפה לבכמ הא יפל .הציראה יתבל םינסדרפה לש ירפ הולשמ תודוע

 -עמה ?כ לע םייפסכו םייהומכ םיכרע ללו!כו זסדרפל יפוס זובשו רוענ הנועה ףו

 -בא תואצוהו האירא הואצוה ,הולשמ הואצוה ללוכ הודה .הגועה ךרשמב (|7צ םיחול

 םיפטכ הי
 ססאואוש ד : :תורגהה

 א=צשסחס5 : :הוותינמ תוליזב

 םינסדרפל הונובשה הונובעוו םינסדרפ

 50 -דוצ ה 36 : :הנבות הג חכו 5 :

 :תינכתה סש 40 םגד 0 גו!( ס 8% :בשחמה

 8 :תורגש 128 6 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 000000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םסירושקה סילולכמ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 .7 :הקלחמ .מ.1.י  :דסומה

 20210 7"ה :תבותכ

 8 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 432  :םושייה .סמ
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 05 25 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:]5558 

0 

 ץסאדאא\א

 מג

 "2021 :ןופלט

 הכשלה להנמ :ושקה שיא

 ןימצ אל | :דועת

 תורש תכשל

 746 :םויב ןכדוע



 (וא מ

 ס5508וקדוסא . :רואת

 .ההובג הלכשהלו זוכיהתל [וכסה-"הלהג"-נ םינטוה וגונובשה לוהנ

 .דומילה רכש דדמל הדמצהו היביר בושיה רוה וסטוחה ןובשח לוהנ

 .ומלושש םישולהה הטילקכו םיקכנגנ טולשתל הונוגשה הספדה

 .םולשהל םיאכצו זוכסה ירמוגל םייהנש םידוביצ זכו העונתו הותי הוהוד חאצמה

 60 אד : :תורעה

 א 5/0805 : :תתפמ תולימ

 םיכסוה הונובשה לוהינ זומיל-וכש וולוג ןוכטה תיביר

 50 דג : :הנכות וה ה סווה ה : :דויצ

 :תינכתה סש| 30 םגד 360 גוט :בשחמה
 68 :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 23164 גו!סמ 3 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םסירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 001 :תספדמ

 ץ0ךדתגא :רינ-טרס

 מ :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט זוכימ :הקלחמ א"ה ו*ריע | :דסומה

 יקסבוהלוא .ר :רשקה שיא א"ה לארשי יכנלמ רנכ | :תבותכ'

 זןימצ אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 7% :סויב ןכדוע 166 | :םושייה .סמ /
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 ס550מהוקדוסא : :רואנ

 .םייטסיטטס תוהוד תקפה -הרטמה .לארשי התצגידממ אוציה

 .סכמה לש או(צי ינומישר :טלק

 .עייטסישטטע תהוהווד :טלקלפ

 .יעדוה דוביע .הנשל תומושר 100000 -כ :תויומכ

 ססאואושאד : :תורבלה |

 א =ישעס מ 05 : :התתשתמ תו"ליזנ

 טכמ אוצי

 הב חס הם :

 370 גוט 8.1

 ןומישר

 :הנבות

 :בשחמה

 :סיטרס יננוכ

 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתה סש | ן65 םגד

 0 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 21.6 :הלעפהה תכרעמ

 2314 גוסמ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :התקלחמ מ"למ |:דסומה

 . :רשקה שיא םילשורי הממור :תבותכ

 ימצ א? | :דועת 19 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 350 | :םושייה .סמ

5 

 :םויב ןכדוע

50-35 : 

 20 :תורגש
20000 

 ף.ג:<א ןצ

055 

:55 
00 

 ?סהזאגא
 עו

 הג

1 29(2((2 

 רלזא

 ן]ן 74%



 ו

 0590הוקזוסא . :רואת

 ,הוהוקלו הורינ יטרפ תטלוקכ תכרעמה .םירצו םילארשי ררע תורינ לוה1,4 ררעמ -

 לע תוהוכלל הועדוה הקכיפמו הסווב תולועפ לש הפטושה חימויה העוגתה תא זכו

 -!נה הוווד,םינצאמ ,הורתי הוהוד קנבל תכרעמה תכפסמ זנ .ל"נה הולועפה עוצג

 -!ע,:וידפו הויוכצ,הגטה הוי1מ,דנדיבד,היבר לש םולשה ימיב .דועו םינופלא,הע

 .סנבה תוהוכל זיבמ םיאכ%ה לכל תיטמוטוא תומיאהמ אועדו.ו ונרצעמה החל

 6סאואושאד5 : :תורעה

 א 60805 : :תתמפמ תולימ

 תואקכנב םיקכנג הטרוג ןרע הורינ

 50 -דצו 35 : :הנבות תג חסה 36 : :דויצ

 :תנכתה םש| 40 םגד 260 גוסס 8 :בשחמה
 168 :שורד ןורכז 8 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 2 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ [תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

:)555 

0% 

 תסתדאאא

 קוו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "1 :ןופלט הורש.ל :הקלחמ ./3.ב1.י  :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא א"ה 20210 ך"ה :תבותכ

 ןימצ :דועת 2 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :סיאנת

 7% :סויב ןכדוע 467 | :םושייה .סמ
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 | יצרא 7 0

 ס556מוקדוסא : :רואנת

 יטנגמ טרס תריציו םיכישע לש היטמוטוא הספדה:הרטמ -םיכיש-םימולשת ךרעמ

 , .1ב וומאווה עוציבל

 .םולשתה םוכס.(תבוהכ,בטומה םש הא ללוכה יטנאגמ טרס וא עיבעכו!נמ םיסיטרכ:טלכ

 סנג המאתה עוציבל יטנגמ טרסו ז[!ערפל הגצהל םיקישוו!אצוהש טיכיש הומישר:טלפ

 .וצואה ידי לע
 סואופאד 5 : :תורגבזה

 א =צעסא5 : :התינמ תוליזנ

 םיקטיש  םימולשה

 50 -דע\ מם : :הנכבות ה חסושה הש :

 :תינכתה סש| ן00 םגד 65אזטהצ גוט א. :בשחמה
 220 :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 655 גו!סמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0029 :תספדמ

 ץסתדאאא :רנ --טרס

 סו/1 :ןיוות

 אמ אז :יטפוא ארוק

 2-1 :ןופלט יללכ בשח :הקלחמ רצואה דרעמ :דסומה

 דנורגולב .ד :רשקה שיא ןינב זיפור  :תבותכ

 ןימ% א? | :דועת , :הררחוש תינכתה

 |!הו!ד אל :םיאנת

 |]ן 54 :םמבב ןכדוע 305  :םושייה .סמ
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 (ינוא 7

 ס550מוקדוסא : :רואת

 .ךרע תורינ הכרעמ

 .זוכדע תועונה הריצי,תהויוגש תועונה זוקהו הווד,םהקידבו םיכמטמה תטילק:טלק

 .הלהנהלו םיפינסל הווד .הוהוקכל תונובשהו רינ יגוס יפל ץבוקכ בר זוכדע

 .הלהנהלו! םיפינסל םיימויו םייתפוכה םינוש תוחור הספרה :הווד

 טסו שד 5 : :תורעה

 א צץ 5 : :תתיכמ תוליזמ

 ררע תורינ  תואקנב

 50 : :הנבות תגחסווה ה : :דויצ

 :תינכתה םש| 315 םגד 846 גו א.6.%. :בשחמה
 4 | :תורגש 408 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 353] גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 8.8 6א [1 8 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 000 :תספדמ
 :סדא\א :רינ-טרס

 11 , :ןיוות

 אש גז :יטפוא ארוק

 :ןופלט בשחמ :הקלחמ . םילעופה ק₪ק1ב :דסומה

 י7אונמע .א :רשקה שיא א"ה 115 יב1לא 'הר | :תבותכ

 ןימצ אל ?:דועת 12 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 7% :סויב ןכדוע 154  :םושייה .סמ
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 סס56הוקדוסא : :רואגו

 =םעז>אה6=אז 605ז 60אזגסו גאס אג[אז םאגא66 4560805 =08 65אז | 0

 ז65ז 50ען;806אז ;6ן(1ןזצ. .

 ססוואו =אד5 : :תורגלה

 א =צשעס ה 5 : :ורתיבנמ תולדיחמ

 60נ0ן;ץאשאז 605ז 60אזקס0| אג[זשאהא66 60% ז

 50-35 : :הנבות חה חסה = :"

 :תינכתה סש 1130 ג(ט ירשחמה

 :תורגש 6 :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ = :םיטילק ת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: - :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ
 ץסתדתאא 1% :רזנ--טרס

 1 / :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 05531155 | :ןופלט 9332  :הקלחמ אהלא |;:דסומה

 זמרונ ומלא :רשקה שיא וודשא :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת :הררחוש תינכתה

 תורש תכשק :סיאנת

 74 :םוב ןכדוע 269 :םושייה .סמ

1.76 = 9 



 וב

 יצרא בשחמ ימושיי ךירדמ
 ) א"י'זמיזב

 ספ56הופדוסא : :רואת

 :יאלמו םזא הכ ריהמת לוהנ :ב1 רךרעמ

 םדא הוכ הולע לש ,רוצי תואצוה לע זיהא הוקכפ שי

 .התונושה הוקלהמר לע רוצי תולע הוסמעה ללוכ ויחמהה .םלג ירו

 .הזובעה רכש הכרעמל תועש ינו

 :תורעה

 :תתיממ תוליזנ

 יאלמ םדא הוכ ריהמה

 הב חסושה 5 :

 200 גוט 8%. :בשחמה

 :םיטרס יננוכ
 :םיטילקת יננוכ

 40 םגד

 2314 גוסמ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 .ל :הקלחמ 1.ב.*  :דסומה

 א"ה 20210 .7.ה :תבותכ

 4100 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 401  :םושייה .סמ
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 תורש

 :הנכות

 :תינכתה םש

 8% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 25 :הלעפהה תכועמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :ןרשקה שיא

 ןימצא אל | :דועת

 תורש תכשל

 :סויב ןכדוע

 יאלמה לע הוספו

 רשאכ .,(םיבוג) הונמצה יפל ריחהמה לוהנ

 -מוח לוצנו

 -תנ ספסמ ךרעמה

 6ס ווד :

 א 0805 :

0: 

 ד :תורגש

100 

5 

:555 

00% 

 ץסאדאגא

 קו/1

(01 

 הכשלה להנמ

1% 



 ני

 ס556₪וקדוסא : :רוא>ת

 ביצקכתה הנכהמ םייביצקכה הונובשה לוהנ :הרטמ .םידרשמהו הלשממה הואנובשה

 .םייתפוכה תוהוד הקפהו תויפסכ הוכסע הונובשה ,ביצכוהה עוציב ,יתנשה

 .בכונמ ריינ טרס ,ןמוי תודוכפ -זכוממ ץב(קכ-ביצקכת :טלק

 .םירבעמ תסטרכו םיישדוה,םייעובש הוהוד,הוריבס הוקידבו טלכ תוהוד :טלפ

 ווד 65 : :תורנעה

 א =צשעסה06 : ;תתיפלמ תוליזממ

 ביצכה תואנובשה

 ד 5 : :הנבות החסום :-

 :תינכתה םש| 100 םגד 65אזטהצ גוט :בשחמה
 :תורגש 20 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 655 גוסמ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0002 :תספדמ

 ץסתזתגא :רינ--טרסט

 קוו :ןיוות

 אס גז :יטפוא ארוק

 02-63111 | :ןופלט יללכ בשח :הקלחמ רצואה דרשמ :דסומה

 דנורגולב .ד :רשקה שיא םי 1 זינב,[יפ!ר | :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת י :הררחוש תינכתה

 ו!הווד אל :םסיאנת

 וו 6% :םיב ןכדוע 304  :םושייה .סמ
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 דקז החווח((שזתן דזתוזובו

 וב

 | יצוא מנ

 ס6508וקדוסא : :רואת

 .רכשה ימרוגב יוניש בקע השדה הולע בושיה-היביצקת האושה

 .הוינדי הורבעה תוברל רכשה הכרעממ םייביצקכהה םיפיעסה 72 הילקכ:|ןרךלהמ

 עדוהל גיצכהה לש הנוש הקולוו תולכשמב וא ףסכב ביצכהל עייוניש ,טילכ:2ןלהמ

 .ומוחה לכ הספדהו םישופה האיצמ,עוציבל זכדועמ ביצכו וואו שה:3רלהמ

 .היפגאו תיהקלרמ םייביצכת םיפיעס יפל האושהה הוווינ:<ןלהמ

 60 ואו אד : :תורעה

 א 5/0805 : :חתתפמ תולימ

 יניצקה-ףיעט הגצמ ביצכת

 50 דו 35 : :הנבות תג חכו ה ה 6 :

 :תינכתה םש 25 םגד 360 ג!(שטש :בשחמה

 5 :תורגש 242- :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 20000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 05 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 :תספדמ
 :0הדחאא רו -יטרס
 סו :ןיוות

 66 :יטפוא ארוק

 2203 :ןופלט ן"עמ :הקלחמ 7ע-7לא :דסומה

 טמיצ .כ :;רשקה שיא דול הפועו) למ4 |:תבותכ

 ןימו אל | :דועת 52 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סםיאנת

 17% :םויב ןכדוע 162  :םושייה .סמ
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 סס568וקדוסא : :רהרואת

 האצוהו| תיהכו(1 הנשב לעופב האצוה,םדוכ ביצפכה יפל יהתנש ביצכה רפס חנכה

 .האגה הנשל ארעושמ

 .ביצקכהה תּועצה תא הושיגמר הוכלהמק םיהוודמ םייביצקכה םיעיעט 15000-נכ

 .ספדומ רשואמה ביצקהה רפסו םירשואמה םיביצקכתה םיננדועמ טיגוירד הובקעב

 .םינפה דושמ לש ווושיאל הוויד רגע!מ כ ו
 סאואושאד6 : :תורגעהה

 א =יצ/וסה5 : :תתינמ תוליזנ

 הווד ביצכת

 5-5 : :הנכות ההחסושה ₪5 :

 :תינכתה םש 30 םגד 360 ;ג(ש :בשחמה
 5 :תורגש 6 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 0 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 - < פרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: ְּי :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 02 :תספדמ

 ,סתדתאא : רינ-טרס

 1 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט זוכימ :הקלחמ א"ה תיריע  :דסומה

 יקסבוהלוא .ר :רשקה שיא א"ת לארש*י יכלמ ר) | :תבותכ

 [ימצ אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 ו!הווד אל :סיאנת

 | 6 :םויב ןכדוע 161  :םושייה .סמ
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 ס656מוקדוסא : :רואת

 ביצקה תנשל יפוס זכה רפס :70 .יופצ זכת יפל רבנש ביצקכה ןדמוא הרויצי

 תפטות תריצי םשל הנשב הבצמה הצאה:1ךלהמ .םרכש הללוכה םידבו גה הבצמו הבורק

 תועש גוויסט,הקלהמ,הביטהב הגרדל ריחהמ בושיה :2רךקהמ .היהועפשה לכ לע קתו

 םודיקב בשחתהב הבצמהו זכהה יפל הכלהמל ביצקכתהת בושיה :3ךלהמ .םימיוסמ הדובע

 .הופסונ הועש,םינוש םיצוכיר,יביצקה ףיעס יפל הואצוה לוציפ .[;כע יפל יופצה
 6סאואו6אד 5 : :תורגעה

 א =ץשעסה5 : :ורתינמ תוליזנ

 הבצמ הולע כת ביצכה

 0 - ד : :הנכבות מחסה הם :

 :תיכתה םש| 25 םגד 360 ג1ס0" 8% :בשחמה
 20 :תורגש 220 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2311 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 5 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :סיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% . :תספדמ
 קספדףאא :רינ--טרס

 ל :ןיוות

 םק6 :יטפוא ארוק

 2203 :ןופלט ז"עמ :הקלחמ . לע-לא :דסומה

 טמיצ .כ :רשקה שיא דול הפועה למ1 :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת \ 12 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 4% :םויב ןכדוע 160 :םושייה .סמ
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 סספסהוקדוסא : :רוא>ת

 .תושיכר ביצכה ירהא בקכעמ תכרעמ

 .יאלמ לוהנ תכרצממ תופלשנש

 ירחא בכעמ,םיריהמ ילדבה לע התורוצא .טירפה גוסו

 לשתה ץראו שדוה יפל תיפוסו תינושאר םימולשת היצההו תויפוס

 ב תורהוא
 תורעה

 :תתינמ תוליזמ

 שכר שכר בטעמ ביצכת

 :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 7ע-לא | :דסומה

 :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 324 :םושייה .סמ

 בח כוש 6 :

 360 ג! 0 [.

 2314 גוסמ 4

 :הקלחמ

 רול הפועת למג

3 

 .הבצכהה תהא רבוע (א ברקתמ לצונמה טוכטה רשֶא

 :הנבות

 :תינכתה םש

 6% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םסילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 30 םגד

 :תונכתה תופש

 ז"עמ

 :רשקה שיא

 :דועת + אל

 והווד אל

 :סויב ןכדוע
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 :ןופלט

 הלבכו שכר םע תורושקכה תועו נה דוביע

 יפוא יפל יביצפכתה ףיעסה לש תיטמוטוא העיבק

 ,הוינושאר הויוביההה

 .םו

 ססאואו = דפ :

 א םצוצ0 05 :

0-5 : 

 20 :תורגש

000 

 005 ד

:55 

00009 

 ץסתדאאא

 ץו/ג

"79 

 טמיצ .כ

 ןימ

7% 
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 ס650הוקדוסא : :רואת

 -כסה תניהבמ םיטקכיורפב הועפשה תהתצמה תינכת + .תועקכשהב זוכס ווווג 1 ררעמ

 -שה רצחה דע [מצ ,םינמוצאמ םרצ ,הוור לש הונוש הומרל קאורבהסהה בושה *י"ע זו

 .ימינפ האושה רועישו העכ

 60 שד 5 : :תורעה

 * 8156 האה(ץ5[% "608 [א/ט65זאםאז
 א צו 305 : :תתמפמ תולדימ

 .יחכונ ררע ,ימינפ האושה רועיש ,םינמוצמ םרצ ,הוור ,םינוכיס ,תועכשה

 50 דו: :הנכות | גהסאההפ : :דויצ

 :תינכתה םש| 145 םגד 2000 גוס 8. :בשחמה
 508% :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 21.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 . זיפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 555: | :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 000% :תספדמ
 ץסתדאאא : רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03-36061 | :ןופלט סו!:ש השטמ :הקלחמ .מ.ב.י  :דסומה

 הפמה להנמ | :ושקה שיא א"ת 20210 ד"ה | :תבותכ

 ןימצ א? | :דועת דג :הררחוש תינכתה

 תּורש תכשל 2 :סיאנת

 74% :םויב ןכדוע 425  :םושייה .סמ
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 ) א'יידניזב
 יצרא גשחמ ימושיי ךיוומ

 556 מוקדוסא : :רואת

 -עמה .םירצומ התו טירצומ לש םיניכרמ יפל םלג ירמוה תונמצה [וונו :26 ךרעמ

 -ה רוה שארמ םיעובקכ םינכה יפ לע םלג *רמוהל תקרפמו רוצי הינכות הטלוסכ תכר

 -ו!ה לש םייק יאלמב בשחהתהל היצפוא המיק .םיביכרמ הת לש *ירשעא םויכב תובשחה

 זונכה ,םירצומ ינקכה ץבופ :טלקכ .םפלג ירמ

 .םלג *דרמוה הונמצה זונכת ווד :טקלפ .7
 :תורעה

 :וותינמ תוליזמ

 -ג ירמוה הורתי ץבוקכ:היצפו!א

 6סאואוםאד 5 :

 < =צ/צסה05 :

 םלג ירמוה םלג ירמוה הונמ%פה זונכו  רוצי הינכה

 200 גוט 8% :בשחמה

 2 :םיטרס יננוכ
 2311 גוסמ 2 :סיטילקת יננוכ

50-35 : 

 :תינכתה סש| 25 םגד

 4 :תורגש 32 - % :שורד ןורכז

 10 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ :
 5 26 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /יטלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 תורש.ל :הקלחמ .מ.1.* :דסומה

 עבש ראג 2110 ד"ת | :תבותכ

 173 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 449 | :םושייה .סמ

:55 
 יי

 ?0זאאא
1 

2 

 )"0-5 :ןופלט

 הכעלה להנמ :רשקה שיא

 ןימצ א? | :דועת

 תורש תכשל

 ןן 7% :סויב ןכדוע



 ורב
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 סס56מוקדוסא : :רוא>ת

 -הא בפכעמ ,םינסהמ יאלמ לוהנ הרטמה .רוציה לע הוכפו יאלמ לו!ה1 - 'ג|1|1 ררעמ

 ךרעמה .תהודובעל ריהמה בושהו ,רוצייה לע יריהמה הוכפ ,תואפכהו עונמ%ה יר

 -ה ,הואפקכה ,הונמצה ,םייוגש :הוהו ד התספדהו הועונה *"ע בא יצגע ז[ו!כדע ללוב

 -ל?טק ,רתי יאלמ ,המ יאלמ ,יאלמו העונה ,הנמצה הדוכנל םאההג וטוה לע הארחה

 .תורומג הודובעו רילההב הודובע יריהמה ,יאלמ הרויפס ,גו

 ססאואושאד5 : :תורעה

 א צואה 05 : :תתשפמ תולימ

 יאלמ לוהינ יאלמ רוציה לע הוכפו יאלמ

 50 -ד וו : :הנבות הג חסושה ה : :דויצ

 :תינכתה םש | 145 םגד 20 גוש 8% :בשחמה
 40 | :תורגש 90.8 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 10000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ = :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 |05 2.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 000% :תספדמ
 0 אדאאא ;רימ-טרס
 לו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

. 

 03286111 | :ןופלט הורש .ל :הקלחמ .מ.1.*י  :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא א"ה 20210 ד"ה |:תבותכ

 ןימצ אל? | ;דועת 1712 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשק :םיאנת

 75% :םויב ןכדוע 420 :םושייה .סמ



 -56חוקדוסא : :רוא>ת

 -האמ יפל ררע בושה .הואיציו! תוסינכ ירחא בסעמ ,יאלמ םושרו לוו :'דןו1 ךרעמ

 -ת הדיריב הארתה תניתנ ,הינקכ יריתמב תהויטס לע הוספ,ינקה ריהמ וא עצוממ רי

 :טלפ .יאלמ תריפס יסיטרכו תואיצי ,הוסיננ,תוהיהפ :טלכ .,(נמצה הזוקנל החה

 .הויפעט ישרעה תוארתה ,וומ יאלמ ווורהיו יאלמ תעונה [ו!כדע הוז ,וררוקב הוד

 כו םאד5 : :תורעה

 085 : :והתינמ תולימ

 עצוממ ריוומ טינטחמ יאלמ

 50 : :הנבות תהא כוש 86 :

 :תינכתה סש

 9 :תורגש 220 :שורד ןורכז

 00ל :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 5 24 :הלעפהה תכרעמ

 25 םגד 200 גוט 8. :בשחמה

 1 :םיטרס יננוכ

 2311 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 - - - :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: - :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 ו 0% זר :תספדמ

 דא - :רינ-טרס

 1/1 - : ןיוות

 זן (2 :יטפוא ארוק

 "5 :ןופלט .7  :הקלחמ ..1.י ;דסומה

 הנשלה להנומ :רשקה שיא ענגש ראג 2110 ד"ת :תבותכ

 [ןימצ אל | :דועת 171 :הררחוש תינכתה

 תורשע תכשל :םיאנת

 // 6 :סויב ןכדוע , 421 :סושייה .סמ
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 | יצוא נ

 ס5568וקדוסא : :רוא:>ת

 -פ לש םייגולטקכ םינוהנ :טלסה - תוריכמו הרומג תרצוה יאלמ לווה ,'הַוו ךרעמ

 -שמ הודועה ,(תורבעה,תהואיצי,הוסינכ) יאלמ תהתועונת ,תוהוכל לע םינוהנ ,םיטיר

 -צמ רוצי הוד ,הוכלל תוריכמ צוכר הוד הוהוכלל הונובשה :טלפה .אווהוקכלקל ול

 .טירפל רבטצמ תוריכמ הודו םינסהמב יאלמו העונה הוד ,לעפמ ךוהג 8*רפל רבט

 םינסהמ 4-ו| םילעפמ 3-מ רתוי אלג לפטל הלוכני הכרעמה
 60 ווד 5 : :תורגעה

 א = 85 : :תתיממ תודלימ

 .תוריכמ .הונוגשה ,הרומג תרצות יאלמ

 50 -דוצ 35 : :הנבות תהחסוצ ה 6 : :דויצ

 :תינכתה םש| 25 םגד | 360 ג! 8: :בשחמה !
 ונ :תורגש 220 :שורד ןורכ% 2 :םיטרס יננוכ

 200 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2311 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ '

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 5 26 :הלעפהה תכרעמ - - - :םיפוסמ יגוס \

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ןכ :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק |
 ןכ :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות
 :יטפוא ארוק

:55 

0% 002 
 סדאאא -

 מ -

02 

 057-2765 | :ןופלט תורש .ל :הקלחמ .מ.1.*  :דסומה

 הכשלה להנמ :ושקה שיא עבש ראב 2110 ז"ו | :תבותכ

 ץימצ א7 | :דועת 3 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :סיאנת

 74 :םויב ןכדוע 422  :םושיהה .סמ
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 יצוא ו --

 כ656וקדוסא : :רואת

 (א/| יאלמ7 רצימה ינרצי לעפמב םלג *ירמוה יאלמב תלפטמ הכרעמה :'וןו ךרעמ

 ררע לש גו!שיחה תטיש .הוננכותמ הודובעל תואפקהב תובשההה ךות ,וונמ%ה יפל

 -ק תוהוד :הכרעמהמ םיקפומה תוהודה .ענ עצוממ ריהמ יפל איה םיקכופגהו יאלמה

 -נובשהה הוהודה .םיאנובשה הוהודו זוכדעמ םייוגש הוהוד .ןוכדע הוהוד ,הטיל

 ו .יאלמ תריפסו תורמה ,תואיצי ,הוסינכ לע הוהודל םיכלוהמ םייא
 :סאואוםאד 5 : :תורעה

 < 0805 : \ :תהתיסממ תולימ

 םלג יומוה םלג יומוה יאלמ

 5-5: :הנכות תגחסווה 5 : :דויצ

 :תינכתה סש | 25 םגד 200 גוס :בשחמה
 36 :תורגש , 8% :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ

 0 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 231]ן גוסמ 3 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 5 26 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 :תספדמ

 ץסתדתגא : רינ--טרס

 0 : ןיוות

 72 :יטפוא ארוק

 "5 :ןופלט תורש .7 :הקלחמ .מ.ב.י  :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא עבש ראב 2110 ד"וו :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 2 :הררחוש תינכתה

 תּורש תכשל :סיאנת

 76| :סייב ןכדוע 423  :םושייה ,סמ



 וב
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 ס556מוקדוסא : :רואת

 העונהתב הוגשהתה ךוה ,7ל"נה .םילודג םילכיתב םילצונ יאלמ לוהינ 1+111',  ורעמ

 הבוג לוע היצקנופכ םיבשוהמ והעונהו יאלמה .'וכו תוילכימ .הורונצב םיומוהה

 .ירוטסה ץבוקב םירמשנ םיעוראה לכ .ולש הרוטרפמטהו !ותופיפצ ,לנימב לוונה

 הוהוד, םיכפס /הוהוקלל -הלבקכ /הולשמ הודועה, הצעונת הווו\ד ,יאלמ ווד :טלפה

 .תיתוי הורידתב והלעופ הכרעמה .םינוע םינוימ יפל םימכסמ
 6סואושאד5 : :תורעה

 א ץסהמס5 : :תתממ תולימ

 .תורונצב העונה, םילודג םילנימג עילצונ יאלמ

 5-5: :הנבות תה פוש 86 :

 :תינכתה םש | 40 םגד 200 ג!ט 8 :בשחמה

 6 :שורד ןורכ% :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ |

 :תינכתב םירושקה םילולכמ .
 26 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 ץסחדאגא :רינ-טרס

 א :ןיוות

 0072 :יטפוא ארוק

 0659 1 :ןופלט תורש.ל :הקלחמ .מ.1.*'  :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא העיה 3058 ד"א | :תבותכ

 [ימצ אל | ;:דועת 3 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :סיאנת

 ון 76 :סויב ןכדוע 42% | :םושייה .סמ
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 :רואת

 צא 7

 ס556מוקדוסא :

 .תוהוכל בגא ץבוכ לוהנ :היאללכה הרצות קוושו םינסהמ יאלמ 71/01 ,.'ב11 ורעמ

 .ישדוה צוכר תונובשהו םייניב הונובשה תטפזהו יאלמו םיטירפ

 הריכמ הוהוד םיטעדומ הונוגשהל ףטונ

 :תורנעה

 :וותיכנמ תוליזמ

 תיאלקכה תרצות קכווש טינטהמ יאלמ

 הבחסושה = :

 200 ג!ש 8%. :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ 2314 גוסמ [1

 ₪ =" :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ .מ.ב.י :דסומה

 א"ה 20210 7ד"ה | :תבותכ

 +9 :הררחוש תינכתה

 -:םיאנת

 419  :םושייה .סמ

93 - 

 .הלבוהו

 סאו שאד 5 :

 > =צ עס א05 :

 תואלקכח

 :תינכתה םש

 8 :תורגש 128 א :שורד ןורכז
 0 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 5 25 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

0 

 תסתדאגא

1% 

 0.)2"29ש1 :ןופלט תורש

 הכשלה להנמ :רשקה שיא

 ןימצ אל | :דועת

 תורש תכשלק

 ן 77% :סייב ןכדוע



 דר
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 כ5508וקדוסא : :רואת

 -שה ,רוציל םסלג ירמוהב שומש רחא בקכעמ .םלג ירמוה יאלמ לע הוקפ :'א11 ךררעמ

 -ו|ה הרגעה ,תונמ%ה ,םיכפסמ הוסינכ :טלקכ .ןקה תמועל םישרפהו הישממ תולע בו

 -מא תרצות ינסהמל הורצימ ה(קלחממ הרומג הרצוה תוסינכו תוקכלחהמל םינסחממ רמ

 ןכה המועל לעופב םירמוהב שומש בושה ,יאלמו העונה הוד,םיגולטכ :₪שלפ .הרו

 -הונמצה רחא בכעמו
 ו: :תורגגה

 א=ץס0ה05 : :תתינמ תולדיז

 יאלמ לוהינ יאלמ

 דם : :הנבות וגה סו 36 :

 :תינכתה םש 2000 גוט 8% :בשחמה

 128 א :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינמתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: , :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 000 :תספדמ

 ץסתדתגא :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03286111 | :ןופלט .7 .מ.1.*  :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא א"ו| 20210 7"!| | :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת דט ;הררחוש תינכתה

 תורש הכשל :םיאנת

 7746 :סויב ןכדוע %18 | :םושייה .סמ
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 :רואת

 מ 7

 ס556הוקדוסא :

 שודיה לע עדימונ הורהצא,הוטלהה .יאלמ ל!:ה1 תכרעמ

 יפל יאלמ

 .םייהפוסכת

 יפק

 :תורנעה

 :חתפמ תולימ

 יאלמ לוהינ ווקכיפ יאלמ

 הב הסוצה 86 :- :דויצ

 360 גוט :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ
 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס \
 :יפרג גצ !

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :סיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 7ע-לא :דסומה

 דול הפועת למנג :תבותכ

 +9 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 323 | :םושייה .סמ

 .יאלמ תריפס ירצעו םינוש םיגוס

 ורע תוהוד .יאלמ תלדגהו

 העונה הוהודו םיסקדניא,.םיגולנקכ

 תוצכורמ הונמצה .םייאנובשה הוהודו םיעצוממ עיריהמ יג(שיה

 .םירציבא זוקיהל תוהוהפ הדובע הודוספ ירהחא בקעמ .הכירצ היוחהת

 ססהואושםאד5 :

 א 60 05 :

 50 דו 5 : :הנכות

 ; :תינכתה סש | 30 םגד

 6%א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

206 

 :תונכתה תופש

:55 

000% 

 סתדאא

 קוו

 ג 6

 )"3 :ןופלט ז"עמ :הקלחמ

 טמיצ .ב :ושקה שיא

 ןימצ א? | :דועת

 !הווד אל

 ]1 74% .םויב ןכדוע
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 ס556מוקדוסא :רואת

 .הלשממה ידושמב יאלמ לוהנ תכרעמ

 .תומר יפל הויהלשממה הודיהיב םיטירפ לוהנ ומיכמ תכרעמה

 הריכמ,הולאשה.יאלב,זוקיה,הנסהא,הקצהא,הכירצ,שגר,רוצי,הוהיפ

 :תורגעהו

 :וותיבזנ תוליזנ

 שנו יאלמ לורינ  יאלמ -

 הגה כה ₪ :

 165 םגד 370 גוט 8-1 :בשחמה

 2 :םיטרס יננוכ
 3330 גוסמ 2 :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תסטפדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"למ |:דסומה

 א"ה,33 הימיה הדוהי | :תבותכ

 3 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 347 | :םושייה .סמ
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 :הנכות

 :תינכתה םש

 .'וכו

 סאו שאד 5 :

 א שס 05 :

50 5 : 

 5 :תורגש 108 :שורד ןורכ%
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 21.6 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

0 

05 

 ו:

00 

 ץסתדת4א

 מע/1

 אגהא

 ")0.1 :ןופלט

 :רשקה שיא

 :דועת

 76 :סויב ןכדוע

 ,.".ה.רררפווהו,רקווהעההוטהקוותתתמקתתושופוש
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 ס556ה8וקדוסא : :רואת

 יאלמ לוהנ

 יסיטרכ,םינסהמל אה יטיטרכ:טלפ

 םייוגש הוד הריצי,בא ץבוכ זוכדע,תועו נהל תוניקה הוקידב.םינסהמג

 תודועת יסיטרכ,תונמצה רושיא יסיטרכ,ריהמת

 ,יאלמ תריפסל הומישר,סינוש םינולימב תהועונה תוהוד:יתנשו *שדוה טלפ .הולשמ

 יאלמה ררע םוכס.הוילילש תורהי

 הדובע הודוקע,בויה המישר,הונמיצה
 :תורעה

 ;תהתיממ תולימ

 יאלמ לוהינ  בטעמ ריוומה יאלמ

 הבחסוש ה = : :דויצ

 30 םגד :בשחמה

 :םיטרס יננוכ
 :םיטילקת יננוכ

 360 ג!ט 8

 2311 גוסמ

 :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 . :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסטיטרכ תבקנמ /תארוק

 | :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ן"עמ :הקלחמ 7ע-לא :דסומה

 הפועאה למ1  :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 והווד אק :סיאנת

 172 :םושייה .סמ

 .הדובע תודוקפ רהא בקעמו

 :תינכתה םסש

 42% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םסילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 ילרב.צ :רשקה שיא

 :סויב ןכדוע

 :תורגש

 .גולטק,תוצאכורמ תונמצהל הומישר,תהתוליספ ררעו

 6 וו אד 5 :

 <=צשס0 805 :

 50 דו : :הנבות

150 
646 0 

5 

:5 

000 

 ץסתדאגא

 ת/1

6 

76 



 ו4

 ו

 ס556מוקדוסא : :רוא>ת

 .םידחוימ הוהוקל רוגע *אלמ הכרעמ

 .תוניכהו הוריפס,םיקופנ,תהולבק,םייטסיגול םייונישו טירפ תהיהפ אועו גה:טלק

 .םירבוש בקכעמו םייוגש זוכדע,הטילקכ ווהוד:טלפ

 .םיפוטממ תלעפומ חכרעמה

 6סואו=אד 5 : :תודנעה

 א צה 65 : :תתיפמ תוליחמ

 יאלמ יאלמ לוהינ

 םאד 0 גוש 6 :בשחמה
 - :םיטרס יננוכ
 - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתה םש

 ןוסא :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 2.3 :הלעפהה תכרעמ 200 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 ץסאדתאא : :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט 1"ממ :הקלחמ והיויוא הישעה :דסומה

 בונוב .מ :רשקה שיא דול הפועוו למ1 | :תבותכ

 ןימ% אל | :דועת +2 :הררחוש תינכתה

 :הווד אל ' :םיאנת

 76 :סויב ןכדוע 171  :םושייה .סמ
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 א''זניזנ

 סש56מוקדוסא : :רואת

 .רףוסמב יאלמ תועונה שלק תקידב

 תוניקת יאלמ הועונה המרצה,יאלמ הועונה תוניכה הקידב,והורדט הוכיפ עוציב

 .יאלמ ץגוק-בר זוכדעל

 .ףוסמ לכמ םויל הועונה 1500 :תהתועו גתה תומכ

 ססאואופאד6 : :תורעה

 א =צוצס ה 5 : :תהתיפמ תולימ

 יאלמ הועונה יאלמ

 0-5 : :תהנכבות ההח סו ה :

 :תינכתה סש םאד 0 גו(60 2 :בשחמה

 08 :שורד ןורכז / :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 2.3 :הלעפהה תכרעמ 200 :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55581 .עא: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 09 א רו בטס
 מו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט 4"ממ :הקלחמ והויריוא הישעו| :דסומה

 בונרב .מ :ושקה שיא דול הפועה 7מ1 | :תבותכ

 ימצא אל | ;דועת 2 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 10/06/76 :םייב ןכדוע 170  :םושייה .סמ
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.-" 

 דר

 :רואת

 טי

 ספ56מו?דוסא :

 .םיקפסמ תונמצה רהא בקעמ,יאלמ ירהא בקעמ .םילוח יתבג יאלמ לוהינ הכרעמ

 .בקונמ סיטרכ :טלק .דויצ הנמצהל הוצלמהו עשיגיצקת בקכעמ

 .רזוע יזאלמ הוד,תוהנהפ הונמצפה הוד,הנמצהל הצלמה הוז,יאלמ הורו* הוד :טלפ

 .יביצקכה בכעמ הוד,םילוה יהבב הוקלהמ יפל אונירצ אתורבטצה חוד

 תישדוה תורידה .תוהודו [וכדע,הט*ילכ :םיונעמ

 :תורעה

 :תתפמ תולימ

 ביצכה הונמצו 10%מ יאלמ

 :הנבות
 :בשחמה :תינכתה םש| 200 םגד 65אזטהצ ג! א...

 :םיטרס יננוכ

 :סםיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :סיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 ;תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 הואירבה ךרשמ :דסומה

 א"ה םולש לדגמ :תבותכ

 +3 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 392 :םושייה .סמ

 6סאואו=אד 5 :

 א5צ/0 805 :

 םילוה-יהב יאלמ לוהינ תונמוה

 50-דוו ה 5 :

 30 | :תורגש 6%% :שורד ןורכז
 20000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

00 

 ;סתדאגא

 מ

 03-51073 | :ןופלט היצמוטוא :הקלחמ

 ןמיה .ר :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 תורש הכשל

 ]1 4% ;סויב ןכדוע
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 וא ו

 0556ה8וקדוסא : :רואת

 .לוהב לארשי תויוגיצנב םיסכנ ץגוק לוהינ

 .דויצ ינוסיהל וא הושיכרל םייגיצקכוה עירושיא [המ

 .םינוכיהו הוריכמ,הושיכול יביצכה בגעמ לוהינ

 .יביצקת הוודו יאצמ יהוור הכירע

 6סואו=אד 5 : :תורגעהה

 א י/עעס ה 5 : :ורתיבזמ תולימ

 תויוגיצנ םיסכנ רטנוניא

 0-5 : :הנכבות חהחסוו ה ה :

 / ןאצפאזגה :תינכתה סש| 165 םגד 370 גוט 8% :בשחמה

 1 :תורגש 8% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 00 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 חגהא [צ :תינכתב םירושקה סילולכמ
 5 21.6 :תלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 : ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55 . :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 00% :תספדמ

 0 דא 3 -טלט
 סמ :ןיוות

 ףגגא :יטפוא ארוק

 91 . :ןופלט :הקלחמ מ"7מ |:דסומה

 הילגרמ .א :רשקה שיא םילש(רי הממ(ר | :תבותכ

 [ימצ :דועת 3 :הררחוש תינכתה

 והווד אק :סיאנת

 1 6 :םויב ןכדוע 357  :םושייה .סמ
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 ג שו

 ס5568וקדוסא : :רוא>תו

 .7עו!פב הכירצ ירחא בקעמו ,םייטרדנטס םיסלהו םירמוה הכירצ דזוהיע :םיהישכ

 .תהונמצה ךרעמו םיהישק בצמ הוד :טלפ .זסהמ התועונה ,םירצומ הו נאוה:טלק

 תקידבו,רצומ הנבמ רטסמל םאחהב םיהישכ השידרדל הונמצה אעורפ 7ללוכ רלהמה

 .הוגמצה ררעמו זסהמב יאלמ דגנכ השירדה

 \ .תוכד עמהכ הועונה ףלקאל הצירל יניפוא [ןמצ

 ססהואושד 5 : :תורעה

 6045 : :תתיפמ תו"ליזנ

 תונמצה יאלמ לונהינ *אלמ םלג ירמוה בכעמ

 ו :הנבות
 :תינכתה סש | 50 םגד 360 גוסס 8%. :בשחמה
 66% :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :סיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00% :תספדמ
 ץסאזאגא :רינ--טרסט
 מו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 201 :ןופלט .1 .ע .י  :הקלחמ היא1צ הישעו | :דסומה

 י:7ה .ג :רשקה שיא הירכה 22 ב בוחר :תבותכ

 ןימצ :דועת :הררחתוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 7% :םייב ןכדוע 287 | :םושייה .סמ
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 :רואת

 פא 7

 סם56מוקדוסא :

 .םינטהמ יאלמ םושיר

 ריזהמ הטיש יפל השענ

 יאלמה ךרוע בושיה .הועונהו יאלמ םושיר להונמ

 .ףוליה יכלהו הקכצהא יאלמ אוה יאלמה רקיע.עצוממ

 +צוכיר הוד,הרוכיב הוהוד,הונמףפה בצמ,ריהמה הוד.תורוי הוד,העונה הוד:טלפ

 .יאלמו העונה ינוהנ

 .טירפ 42000-ץבוכה.םיבכונמ םיסיטרכ לע להונמ ךועמה .הישדוה:תווידה
 :תורגעה

 :תתימפמ תולימ

 ריהמה יאלמ לוהינ יאלמ

 ההחסוצ ה ה :

 יאלמ הועונת

 סאו םאד 5 :

 א =צשסאם5 :

 ו ;הנכות | אואה :דווצ]
 360 גא(ס 8%. :בשחמה
 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס
 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 עצמוו :דסומה

 הוליא .1 .ד :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 263 | :םושייה .סמ

 :תינכתה סש

 6% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט ילכלכ

 :רשקה שיא

 :תורגש

:55 

0 

 ץסתדתא3א

 מ/1

"1 

 זונגל .א

 ןימצ :דועת

 תוריכש

 ]1 7% :םויב ןכדוע



 | יצוא 7

 ס550₪וקדוסא : :רואת

 רחא בקכעמ,יביצקכה הוקכיפ,הוהוקכלו םיכפס םע הונבשההתה :םינסהמג יאלמ לוהנ

 .הונמצה תרוכגו ףדוע וא רסה יאלמ

 .תונמצהו םימולשה,האיציו הטיגכ הועונה :טלק

 ,םיפפסמ הוטינכ,הוהותהתפ תונמצה,הנמצהל םיטירפ,ועצובש הונמ%פהלק םיחווד :לפ

 .פדוע יאלמ רותיאו העונה,יאלמ בצמ,תהוהוקכלו םיקכפטל הונובשה

 סאו אד 5 : :תורגעה

 א5ץ0 805 : :תתיפמ תוליזנ

 יאלמ לוהינ הונמצה םיקכפס הוהוכל אתונמ%ה 1גגעמ יאלמ

 50 דם : :הנבות הג ח סו ₪6 :

 :תינכתה םש | 846 םגד א68-315 גוט 8. :בשחמה

 40% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 גג 5. :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 000 :תספדמ
 :סאדאגא :רינ-טרס
 1 :ןיוות

 אס גז :יטפוא ארוק

 ")1 :ןופלט תורש.כשל :הקלחמ רווטימ .א .*'  :דסומה

 זאה-הד .א :רשקה שיא \ ביבא-לה,5 1!1איו!רז | :תבותכ

 ןימ+צ אל | ;דועת :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע | = 471  :םושייה .סמ
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 ס556הןוקדוסא : :רואת

 יאלמ לוהנ תרעפאמ ."קאממי" היטמ!ט!א-יאלמ לוהנ הכרעמ

 .רוציה לוהנב תויהונ

 *יאלמה בצמ הקכדוב,הויומכו םיריהמ תבשחמ הנועמה .רצומ-הה וא

 .םיטירפו םיכלה

 רמגומ רצומ םינובה םיביכרמ לש "ץע" רדגומ הכרעמל

 תנכדעמו

 .הנמצה האצוהל הכרעמה הגאוד יאלמ קיפסמ זיאשכ .רוציה שטע הינמיצו-וב

 :תורעה

 :ורתינמ תולימ

 יאלמ לוהינ רוצי-לוהנ הוקב יאלמ

 וה חסכו הם :

 :בשחמה

 :סיטרס יננוכ

 :סיטילקת יננוכ

 100 םגד 65אזטהצ גוס א.6..

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תסטפדמ

 :ריג-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא אָרוק

 :הקלחמ ךווטימ .א .* :דסומה

 ביבא-7לה:5 1ונאיורז :תבותכ

 1 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 475 | :םושייה .סמ
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 רטקלא.עמ

 תהתוריכש,הו!רש הכשל

 :תהנכות

 :תינכתה םש

 220 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכועמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :רשקה שיא

 :דועת

 הריכמב

 :סויב ןכדוע

 6סאואושאד 5 :

16 
 א םצצס ה05 :

0-5 : 

:55 

000 

 ץסהזהגא

 תו/1

 א6 גז

1 

 ץה-ריפט .א

 ןימצ

[7% 

 ו



 ) א''זביזב
 יצרא ןשחמ ימושיי ךירזמ

 סספ6הו?דוסא : :רואת

 תויונההמ וא ןסהמהמ הואיציו םיכפסמ הוסינכ הטילכ הרשפאמ וונועמה -יאלמ

 .יאלמה הורתיו תועונה להנלו רכבל ,הונובשה וא הולשמ התודועה רךוהמ

 יאלמ לוהינ,זהיצוכירו תהונובשה זהו!נ הולשמ תודועה ךוהמ יאלמה לוהינ

 .לעפמב רוציה רילהת לע הוקיע ,תוצו גשהמ השצנה

 0סאואוש₪אד 5 : :תורנעה

 א=צץסהס5 : :התישכתמ תולימ

 יאלמ לוהיו רווצי  יאלמ

 0 : :הנכות תה חסות הש :

 :תינכתה םש 360 גוט 8: :בשחמה

 64% :שורד ןורכז 3 :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0 :תספדמ

 ץסתדאאא ;רינ-טרס

 תו :ןיוות
 | :יטפוא ארוק

 "22 :ןופלט :הקלחמ מ"ע1נ יול ידא  :דסומה

 יטאט .ד :רשקה שיא : א"ה 42 דלישטור 'דש | :תבותכ

 ןימצ :דועת 12 :הררחוש תינכתה

 תורש חכשק :םיאנת

 76 :סויב ןכדוע %51  :םושייה .סמ
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₪ 

 550 הו?דוסא : :רואת

 םיהעל לבגומ םירציבאה הורש .םיסוטמ ירציבא רחא בקעמו םושר .םירציבא הוכפ

 .םיצופשו םינוקכה,תודווה,הולקה לש *ירוטסיה םושר .תיהפוקת וא הטיט תועשב

 .הונימא לע הקיטסיטטסל טיטעב .לווול הולשמו

 :סאואוםאד 5 : :תורגעהה

 60805 : :תתיספמ תולימ

 םיסוטמ ץופיש םירציבא הוקיצפ  הסיט-הועש

 חה חכוצה = : :הנכות : 505

 :תינכתה סש 30 םגד 360 ג!ס0 :בשחמה
 10 :תורגש א :שורד ןורכז 4 :סיטרס יננוכ
 2000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גו!סמ 4 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 5 27. :הלעפהה תכרעמ - - - :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5591: 25% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 5% ןב :תספדמ

 תסתדתאא - לש :רינ-טרס

 עו - : ןיוות

 6 4% 7 :יטפוא ארוק

 0397287 33 | :ןופלט זן"עמ :הקלחמ 7ע-לא | :דסומה

 טמיצ .כ :רשקה שיא דול הפועת למג :תבותכ

 ןימ+ אל | :דועת +1 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 | 7% :םוב ןכדוע 320  :םושייה .סמ

- 7- 



₪ 

| 

 ספ508ו?דוסא : , :רואת

 ללוכ! הטיטה יסיטרכל דמצומה ספוט לע טלסה .הסיט יסיטרכ לש חוריכמ הכרעמ

 תוכידב יבגל םיימוי תרוכיב הוהוד .זכוס רפסמ,הנהה םע,עסו1 ג! ס,םימוכס

 .הנהה ההו הנההל הוריכמ ה*ס םיארנה םיישדוה תוהוד:םיהו!ד .טלכה 74 הויגול

 הומישר,םיעס!נ *גוס( תהונהה יפל רבטצמו ישדוה הוריכמ ה"ס,1מוי הודופכפ

 .שדוהל םיסינרכ 40000 -כ .םינכוסל הונוגשה,ץר רפסמ יפל
 60אואו ₪5 : :תורעהו

 א6צץ0 5 : :תתיבממ תוליזנ

 :וסיט-יטיטרכ

 90 -דוצה ה: :הנכות תה חכה הם:

 :תינכתה םש| 30 םגד 360 גוט א. :בשחמה
 6% :שורד ןורכז :םיטרט יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכועמ :םיפוסמ יגוס
 ניפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 :תספדמ
 ץסאדא4\א :רזנ-טרס
 1 :ןיוות

 6 :יטפוא ארוק

 "3 :ןופלט ן"עמ :הקלחמ . 7ע-לא | :דסומה

 טמיצ .כב :רשקה שיא דול הפועוו למג :תבותכ

 ןימז- :דועת 57 :הררחוש תינכתה

 והווד אל \ :םיאנת

 76 :םויב ןכדוע 319 | :םושייה .סמ |
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 ) אייזניזמ
 יצוא נשחמ יתושיי ךיוומ

 ס556הו?דוסא : :רואת

 .7ע-לא לש םיעסונ ו:ליבוהש תורצ הורבהמ םילבקתמה טיבויווה ווכידבו דוביע

 .ררוצה הרטמב -רוערע-רצוה בויה האיצומו בויח לכ הדוב תכרעמה

 םיעסוור גוט,הורצה הורגהה יפל הלאה םיבויהה לש םיהוהינ האיצומ הכרעמה

 ןוגכ הורהא הוכרעמל-זמוי הוד!קכפ-םינוהנ תקפסמ תנרעמה .!טט!הש םיעטקו

 .'!כו הריכמה תוחודל האושה,ה!4! שה .תלהנה
 6סאואו=אד5 : בעה :תור

 א צץ 5 : :ורתינמ תולימ

 הוקכיפ הטיט-יעיטונ בויה

 50 דו : :הנכות | ווגהסוהה= :-

 :תינכתה סש| 30 םגד 360 גוש 4. :בשחמה
 6% :שורד ןורכז % :סיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 4 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו:

 יו

 -סתדתאא

1 

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 6 :יטפוא ארוק

 7" 3 :ןופלט ז"עמ :הקלחמ 7ע-לא :;דסומה

 טמיצ .כ :ושקה שיא דול הפועהת למ :תבותכ

 ןימצ :דועת +7 ;הררחתוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 ן 74% :סויב ןכדוע 313 | :םושייה ,סמ
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 ) איי'זניזמ
 יצרא בשחמ ימושיי ךירומ

 ס568וקדוסא : :רואהתה

 646115 5צ5זט 4. ג אססטע|(ם 05 אגא .465 א5אז [א-0גא הז ]סא 5.

 ןז זא6| 055 זהש =ס\|סאזא6 =טא6זזסא5: 60אזאס( 05 זהש ץ5ה16(ם5'

 6א;ןסו|זגזוסא, 605ז 5"-56ז1צ6א555 גאס קאסנם6ד10א, 605ז גאג(צ5(51 68

 םק|465 ץםג5ט5 85קַ[8 ם661510%5+ 315ז0616ג( [א;סאאגז1טא.

 ססאואושד5 : :תורעה

 %:םאקהז[(ג8| 6 א[זה [88,606 גאס 8082800607 53

 א=ץעסה05 : :תתפמ תוליזמ

%61]:06- 415" "5 

 50 ₪ : :הנבות מח כוש ה הם :

 :תינכתה םש גו|ס 8084006785 :בשחמה

 % :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצפא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 000% :תספדמ

 ץסחדאאא : :רינ-טרס

 ו :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 2223 :ןופלט :הקלחמ . מ"עב לההנ1נ!כ | :דסומה

 זמרטוג.מ רייד :רשקה שיא א"ה,54 לו(ריבג [!גא :תבותכ

 ןימ% 7 | :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 7% :םויב ןכדוע 242 | :םושייה .סמ
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 ס55068וקדוסא : :רואת

 -7 םיויהמ ,בכר *ילכ יפל הדובע הועש תעקשה :טלקכה .םינס(מב עטיהורש,16 ררעמ

 -בא יצגק זוכדע ללוכ רועמה .תועיבהו הוהוקלל תוהנה.הוקלהמ!ו הדובע יגוס יפ

 -מל סאההב ימוי זוידפ :תוהוד .גכוה ילכל זהינש תורש ירחא בכעמו בכרו הועי

 -רה ילכל תורש סיטרכ ,תועיבת ירצההו הועיבה ,םידבועל הוימרפ ,רסנמב הוקכלה

 .רוצי הונשו םימגד יפל הוהנהה צ%וכרו ןךכ
 6סאואוםאד 5 : :תורגעה

 א =צשס ₪5 : :תתיפמ תולימ

 הרוגהה בכו םיתורש-בכר יכסומ בכר ינטומב םיהורש

 50 דום : :הנכות הגחסוצ ה ה :

 :תינכתה םש| 145 םגד 270 גופס 8 :בשחמה

 5 :תורגש 908- :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 1000 , :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 3330 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 5 2.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 ץסאדתאא

 לו
 :רינ-טרס
 : ןיוות
 :יטפוא ארוק

 ")0.1 :ןופלט :הקלחמ .מ.ב1.*  :דסומה

 הכשלה להנמ :;רשקה שיא א"ה 20210 7"ה | :תבותכ

 [ימצ אל | :דועת 43 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 76 :סייב ןכדוע 439 | :םושייה .סמ
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 ו

 ס650מוץדוסא : :רוא תת

 .דויצ לכל ביצקכת יפיעס יפל ביצכה ינותהנ :טלכ .דויצ הקצהא הו:לע ,27 ךןרעמ

 :טלפה .םינסהמ רךררעממ לבכתמה זספהממ הואיצי ינוהנ טרט ,הזובע האונמ%ה יספוט

 יפל ,ץוה ינלבקכ לש הדוגעו םיפלה ,םירמוה התעקשה *יפל העצהואהו לש תולעה טורפ

 יפלו גיצכהת ףיעס יפל םיקפומ הוהודה.('ו!כו הענומ הקצהא) םינוש הגצהא יפיעס

 .דויצ תודיהי
 6סאואו =אד 5 : :תורגבעכה

 א 6 צסה5 : :התפמ תוליחמ

 הולע דויצ הקכצווא

 תג חסוו ה 4 :

 :בשחמה

 :סיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 200 גוש 8%

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמפא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :דסומה .מ.1.י

 עבש ראג 2110 ד"וו :תבותכ

 42 ;הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 4644 | :םושייה .סמ

 2311 גוסמ

 :הקלחמ

 יניצפת הוונ

 50 אם : :הנבות

 :תינכתה םש| 25 םגד

 32א :שורד ןורכ%

 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :;הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:5 

0% 

 יסאדא4א

1 

 ל 2

 0 -5 ;ןופלט תורש.ל

 הכשלה להנמ :רשקה שיא

 זימצ א7 :דועת

 תורש תכשל

 ]1 74 :סויב ןכדוע
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 וא 7

 ס5563וקדוסא : :רואת

 םוגרת,שופיה,.1פלא/תוירמו נ,הויכרע,סוהה,םויקכ- הוריבסעס חקידבל ררעמ

 .-'דכו הופיצר,תויכראת,הלבט לומ גודש תבלצהו

 ,הואיגש לע יטסיטטס ט"בוקכ,םייוגש הוהוד 5 דע תטפדה :הופסוג תויצפוא

 .* זוימ ללוכ הורהא תוינכוה םע רשק ;טלפ/טלק לש הגיתכ/האירק

 .ןדוכ י"ע דודיכל יאמצע ררעמכ וא רלבמסא תוינכוה שטע גלו שמב םישי
 60 ווד 5 : :תורגעה

 + 5 ז 66

 א 603805 : :תתיפמ תולימ

 ינושאר-דוגיע תוקידבל ךועמ-הוריבס ררעמ-הוריבס התוכידג  טלק-תקידג

 יס דו 5 : :הנכות תב גסה ה :

 :תינכתה םסש | 65 םגד 360 א! טצ 8% :בשחמה

 9 :שורד ןורכ% :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 : תינכתב םירושקה סילולכמ :

 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

:55 

000% 

 תסחדאגא

 סו/1

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 ;רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ |:דסומה

 בחכב הוינפ :רשקה שיא א"ה היריכה  ט"גהשמ :תבותכ

 זימו :דועת 103 :הררחוש תינכתה

 נהו!ד אק7 :סיאנת

 746 :םייב ןכדוע 166 | :םושייה .סמ
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 א

 ס556מוקדוסא : :רוא>ת

 הדעב םידצימ יפל , * השיגה הטישב יו:נבה ץבוכ לש הספדהו הכירעל הינכות

 . ** עוציבה סיטרכבש םידצימה

 ססאוושאד5 : :תורעה

 * ה?2זםגא . 6 <*< 
 א םצשס 5 : :תתיסממ תוליזנ

 השיג-תטיש ץ1!קכ  הכירע

 50 -ד 5 : :הנבות בח כוש ₪5 : :.דויצ

 ה2זפטאק :תינכתה םש| 40 םגד 360 גוט 2 :בשחמה
 :תורגש 2.08 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 00 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק
 0 :תספדמ
 ץסאזתאא :רינ-טרס
 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ |:דסומה

 בהכב ףוינפ :רשקה שיא א"ת היריפכה ט"1גהשמ :תבותכ

 1ימצ אל | :דועת 0 :הררחוש תינכתה

 ו|הווד אל :םיאנת

 74 :סויב ןכדוע 3  :םושייה .סמ
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 :רואת

4 

 ס506הוקדוסא :

 צג( [הכגזג 5הגגם0 >ק0655508,א5צ זס ס15*א 6הז ם[5ק| הצ ,ק|ה?7אה םה15ק|אצו

 שב808₪ ססז 66ז 10א/ 00 0 ז זטא

 :תורעה

 :וותיפממ תולימ

 ה חסוו ה הם :

 גוגס :בשחמה
 4 :סיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 וזצ :םיפוסמ יגוס
 - :;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 םיבשחהומ טיגלא :דסומה

 :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 389 | :םושייה .סמ

 ם0ס4א)א[6הז םא,הםא0ז 6 זשהא אגו 5, הא/5א% ב

 א[ אז 6 וזה

 50 -דוו ההם : :הנכות

 םאד 4

 :הקלחמ

 !הווד 7

-= 115 = 

 רעמ-סווש

 קקַה6555 6סאז4סו אגו 06-0161ז 8\|

 355565 5א1ז-ה1א6, הג|= סטק|(6א,=0|| סעק| א,

 סאו או שאד5 :

 > צו 305 :

 %ג\[כגזג ם|(81זז 86

 :תינכתה םש

 %א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םסירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 
00 

 ?סתזא,\א
 תו

 גגזה

 ""נ]]1 :ןופלט

 ןייטשנבל .ע :רשקה שיא

 ןימו אל :דועת

 776 :םייב ןכדוע



 סס56הוקדוסא : :רואת

 50-זאגאם טפסס 08 הזזה6האסאז 06 םגזה 601( ם60ז סא 05%1665 זט 6006 2

 זהז 5 50-זאגה6 5א8:65 05[א6 !(0סא צס(שאש זשהא[אג15 -שק זש 50 ₪400% -

 ןא ג 51אק|5 אהגצ זההסט6ה גקקו ז6בגז [0א ק₪008ג85. 051א6 עג]ג 1|60 61 ן0א

 ם6צ[65% ןא זה1ן% א6זהסס ג6זטגו\צ 0085 אסז [אזפההטקז זאש 604ק0ז א

 גאכ -גט565 א[א[אג| (0ג00 0א 1.
 60 ווד 5 : :תורעה

 5005 : :תתיממ תולימ

 סגזג-60(| 6ז[סא

 50-35 : :הנבות בח סו ב36 :

 :תינכתה םש םאד 0 גוט :בשחמה
 10 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 : תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 3.0 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 ;ופרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

:55 

0% 

 0 תדתאא

 1 \ :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 :ןופלט ₪"3ש | :דסומה

 דלפנצור .י :רשקה שיא א"ה 8 טשמט +וור :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 40 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 77464 :סויב ןכדוע 002 | :םושייה .סמ
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 סס5פ6מוקדוסא : :רוא>ת

 -א"מימ-  הוינכות גולטקכ הספרהל ויגכוה

 .בשחהמ תוינכוה לע םיהוויר :טלק

 .סקכדניא האצוהו דומיע,זוימ,הכירע,הונילה תקידג :רךלהמ

 .ןיגפל חצנומ :5

 סאו םאד 5 : :תורעה

 א צצעסה5 : :התימ תודימ

 50 -דוצ 5 : :הנבות

 :תינכתה םש

 1 :תורגש 10= :שורד ןורכז
 2000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 5 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 בשחהמ הוינכוה-גולטה

 בח כושה ה : :דויצ

 65 םגד 360 ג(0 8% :בשחמה
 - :םיטרס יננוכ
 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 - - - :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

:55 
- 00 
 ץספדגגא -

 לו 1%

 - :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 רכ :תספדמ
 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מיי רממ :דסומה

 בהכב הוינפ :ושקה שיא א"ה היריקה טיבהשמ :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 2 :הררחוש תינכתה

 וןהווד אל :םיאנת

 746 :םויב ןכדוע 179 | :םושייה .סמ

- 117 - 



 וא נ

 :רואת

 :תורעה

 ס656מוקדוסא :

 *++ פטאה לש הודובע רוהמ תודובע (*) לוטיב וא הקצהה ,רורחשל הרגש

 ססאואושאד 5 :

* 3010 >* 7 
 :תתיממ תוליזממ אס :

 עצעאה זוכרע

 360 ;ג(ש 8. :בשחמה
 - :םיטרס יננוכ
 - :םיטילקת יננוכ

 65 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 א"ה היריקכה ט"גהשמ | :תבותכ

 2 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 11  :םושייה .סמ

- 118 - 

 :הנכבות

 :תינכתה םש

 0.6% ;שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םסירושקה סילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ

 וי

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :רשקה שיא

 ןימצ אל? | :דועת

 :םויב ןכדוע

0-3 = : 

 1 :תורגש

2000 

 ו:

00 

 ץסתדאא3א

1 

 בהכב הוינפ

17% 



 א

 ס650מוקדוסא : :רואת

 .הגוצהלו י"נרה ררעמ הוליעפמ לש ימצע דומילל ווינכוה הכרעמ

 ססאוושאד 5 : :תורעה

 א = שסחס5 : :תתיספמ תולימ

 םינו(ה1-םושיר גצ

 :בשחמה

 - :סיטרס יננוכ

 - :סיטילקת יננוכ

 22000 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"רממ |:דסומה

 היריפה 0"גהשמ | :תבותכ

 172 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 31  :םושייה .סמ

 הבחסושה ה :-

 360 ;ג10 8.

 ימצע-דומיל

 40 עגד

 :הקלחמ

 והווד אל

- 119 - 

 50 -דוו ₪5 : :הנכות

 :תינכתה םש

 2-6 :שורד ןורכז%
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 20.6 :הלעפהה תכרעמ

 הק 6( סא
 2 :תורגש

00 

 :תונכתה תופש

:55 

000 

 ץסאדתאא

 ווג

1% 

 :ןופלט

 בהכב הוינפ :רשקה שיא

 [ימז אל :דועת

 ן 7% :סויב ןכדוע



 ו ₪- 5 ,נימ

 סס508וקדוסא : :רוא>ת

 + פסאה לש תודוקכפה רוהב עדימ ווליתשל הרגש

 ססאואושאד6 : ו :תורעה

45 + 
 א5צס0805 : :תתיספמ תוליחמ

 פטאה טינוה1-םופיר גצ

 50 -דוצ גם : :הנבות החוצה ₪6 : :דויצ

 20 :תינכתה םש| 40 םגד 360 גוט :בשחמה
 2 :תורגש 0-56 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 100 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 5 20.6 :הלעפהה תכרעמ 2270 202000 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמפא

 5: 1% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 ו - :תספדמ
 ץסדאגא - :רינ-טרס

 1 - / :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ | :דסומה

 בהכב הוינפ :רשקה שיא א"ה היריכה טיי בהשמ :תבותכ

 ןימצ אל | ;:דועת 1ג/ד2 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 74 | :םויב ןכדוע 35 | :םושייה .סמ

- 120 - 



 | : ימיה
 | יצרא בשחמ ימושיי ךירדמ

 ן

 סס56מהוקדוסא : . :רואת

 .י"נרה ךועמב םיגצה תוליעפמ םע החישה לוהינלו טלקב לופיטל תישארה הוגשה

| 
| 
| 
1 

| 
| 

 ן
 | הווגעה ,:כרצה תוקידב הרגש ,לגרס זוגכ) םיכרעמה-תה לכ יב הרשקמ הוגשה

 | .( וכו םיגצה ץג(קכ לוהינל

 ן

 6סאואוםאד 5 : :תורעה

 א=צס0805 : :תבריבנמ תולימ

 םינוה4-םושיר  גצ

 א205-|ז :תיננכתה םש| 40 םגד 360 גוט 8%: :בשחמה

 :תורגש 1ןא :שורד ןורכז = :םיטרס יננוכ

 200 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 5 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 20.6 :הלעפהה תכרעמ 220 2200 :םיפוסמ יגוס

 - ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

0% :55 

- 00 
 ?סתדאו\א -
 מ/1 -

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ . מ"רממ ;:דסומה

 בחכב הוינפ :רשקה שיא א"ת היריקה ט"גהשמ | :תבותכ

 [ימצ :דועת 11070 :הררחוש תינכתה

 !הווד אל :םיאנת

 76 :םישב ןכדוע 39  :סושייה .סמ

= 121 = 



 :רואת

 ) א"יזביזב
 יצרא גשחמ ימושיי ךירומ

 םס50הוקדוסא :

 .י"נרה ךרעמ לו!עפשל הרגש

 .ךרעמה לש הוקגה הואלבט תינב .א

 .םיגצה ץגוכ ההיהפ .ב

 .זורכצב תועובקכה הורגשה [מ כלה הניעט .ג

 :תורנעה

 :תתיממ תוליזחמ

 לועפש םינוה1נ-םושיר

 גוסס 8. :בשחמה

 2 :םיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 22000 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"רממ |:דסומה

 ט"ביושמ :תבותכ

 2 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 46 | :םושייה .סמ

 היויקה

 תג ח סו ב 36 :

  2400דגם  40

2270 

 :הקלחמ

 א"ה

 והווד אל

= 122 = 

 60 ווד 5 :

 א5ץוע0 805 :

 50-35 : :תהנבות

 הקזהןאזז :תינכתה םש

 1 :תורגש בו א :שורד ןורכז
 240 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

0% 

 ?סאזאאא

 מ

 :ןופלט

 בהכב הוינפ :נושקה שיא

 ןימצ :דועת

 74 :םויב ןכדוע



 ס656מוקדוסא : :רואת

 .י"נרה ררעמ לועפש המלשהל הרגש

 .י"נרה רועמ לש י"גה ץנגוק החיהפ .א

 .י"גה ץבוכ לוהינל הורגשה תניעט .ב

 .לגרסה רועמ לועפשל תורגשל הוכ*יפ הרבעה .ג

 .ץבוקה ג"ע הרקב תומושְר תינג .ד
 6סאואוםאד6 : :תורעה

 א 6צסה 5 : :תהתיכפל  תולימ

 לועפש םינ!ה1-ם!שיר

 50-35 : :תהנבות הבה כוש הם :" :דויצ

 2 ןא[ז :תנכתה םש| 40 םגד 360 ג! ט 8%: :בשחמה
 1 :תורגש 77א :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 225 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ 220 2200 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: 5% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 0 - :תספדמ
 0 דאא - הוה
 1 - ו
 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 בחהנב הוינפ :רשקה שיא א"ת היריקה ט"גהשמ | :תבותכ

 ןימצ :דועת 2 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 7% :םטב ןכדוע 47  :םושייה .סמ

- 123 - 



= 

 ס6568וק?דוסא : :רואת

 - * לש תודובעה רוהל *י"נרה ררעמ לש גצה ןמ הוד!גע הגצ%הל הרגש

 .גצ (ה!אמ המיאהמ הדוכפ י"ע הק3ובמו גצהמ המיאתמ הדוקפ *י"ע ה1ע61 הרגשה

 ססאואושאד5 : :תורגעה

5 % 

 א<צס0805 : :תתמפמ תוליחמ

 פסאה םינו(ה1-םושיר רותה  גצ

 0-5 : :הנכות החסום : :דויצ

 6 :תינכתה םש 360 גו! 0 8 :בשחמה
 2 | :תורגש יו :שורד ןורכז 5 :םיטרס יננוכ
 200 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 55 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00 :תספדמ

 ?ס0הזאאא :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 : :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 הוינפ :רשקה שיא א"ה היויקה ט"בהשמ | :תבותכ

 זימצ אל | :דועת 202 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 10/06/7% | :םייב ןכדוע 2%  :םושייה .סמ

- 12% - 



 ס656הוקדוסא : :רואת

 רועמב גצמ םינהינה םידצימ יפל הרישי השיג הדיהי ג"ע ץבוכ ןוקיהמל הרגש

 .הה?ועפ םוהב זו(רכצהמ הלטוגמו גצהמ המיאהמ הדוכפ י"ע הלעעומ הרגשה .י"נרה

 סאואושאד 5 : :תורעה

 א=צסמ5 : :וותינמ תולימ

 םיגו:הנ-םושיר  גצ ץבופ

 50-35 : :תהנכבות ההבחסושה = :-

 2 :תינכתה םש 40 םגד 360 ;ג!(0ס 8%. :בשחמה

 :תורגש ית :שורד ןורכז :סיטרס יננוכ
 10 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ןופרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: 1% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 0 - :תספדמ

 ץסחדא3א -

 סע -
 ;רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ |:דסומה

 בהכב הוינפ :רשקה שיא א"ה היריכה ט"בהשמ :תבותכ

 [ימ% אל | ;דועת 2 :הררחוש תינכתה

 ו!הווד אל , :םיאנת

 76 :סויב ןכדוע 22  :םושייה .סמ

- 125 - 



 א 5-

 ם556הו?דוסא : :רואת

 .םידצימ יפל ,סכיפסמ הדוגע חטש ליכמה בכרומ יטנגמ טילכה האיצמל הרגש

 ססאואופאד5 : :תורגעה

 א<צ+ 0805 : :תתיטבמ תו"לימ

 הלעפה חכועמ יטנגמ טילגה הדובע-חטש

 א2ז 5 :תינכתה םש 65 םגד 360 גו! 8. :בשחמה
 :שורד ןורכז 116 - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ
 :סחדחג\א :רינ--טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רוממ :דוסומה

 בהכב הויגפ :רשקה שיא א"ה היריעה  ש"גהשמ |:תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 212 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 | 6% :סויב ןכדוע %  :םושייה .סמ



 | 8 איידביזב
 1 יצרא בשחמ ימושיי ךירזמ

 | ם650הוקדוסא : :רואת
50 

 / ** פטאה לש הודובעה ץצוה יבג לע * הועדוההו ןוכדעל הרגש

1 

0% 0 

 אז

 | א; טז : |

 \אכ = ססאואושאדפ : :תורעה
 סאו |

 | < א0ז-א6אפ **+ 7
 | א(םצוצסה5 : :תתיכמ תולדימ

 <צץס |
 18 ן פסאה הלעפה וונרעמ הועדוה

 0-5 : :הנכבות התה אסול ה א :

 '. 2 ז :תינכתה םסש| 40 םגד 360 גוט 8. :בשחמה

 1 :תורגש 1 :שורד ןורכ% :םיטרס יננוכ

 2000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 : תינכתב םירושקה סילולכמ

 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

1% :5 

= 00% 

 ץס0חדאאא -

- 1 

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 ו: רינ--טרס

 : ןיוות

 ;יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ |:דסומה

 בחכב הוינפ :ושקה שיא א"ה היריקכה ש*1השמ | :תבותכ

 ןימצ :דועת 12 :הררחוש תינכתה

 :הווד א7 :סיאנת

 -- 786% :םייב ןכדוע 9  :םושייה .סמ

- 127 - 



 ב

 ם5568וקדוסא : :רואת

 יפל ,+*+ לש וא *+% לש םא זיב הודובעה רוהמ לוטיב/רורהישל תיאמצע הרגש

 ו
 . * סיטרכב םידצימה הדש ךור םידצימ

 6סאווושאד 5 : :תורעה

6 % 05-00 +% 66% 
 א 5צ%ס3ו5 : :תתמפמ תוליזמ

 50 -דוצ ה ג : :הנבות

 א :תינכתה םש
 1 | :תורגש 0-9 :שורד ןורכז
 200 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 : תינכתב םירושקה םילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ

 פטאה הלעפה תכרצמ רוח

 תהחסושה 85 : :דויצ

 65 םגד 360 גוט :בשחמה
 = :םיטרס יננוכ
 - :םיטילקת יננוכ

 - :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ
5 

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :55 |. = :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 000 א :תספדמ
 ץסתדאגא - :רינ-טרס
 1 - ננו :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 בחכב חוינפ :רשקה שיא א"ה היריקה ט"בהשמ | :תבותכ

 זןימצ :דועת 102 ;הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע 2  :םושייה .סמ

- 128 - 



 ו
 | יצרא בשחמ ימושיי ךירזמ

|| 

 05508! ס650הוקדוסא : :רואת

 ו ךוד םיכפוסמה םידצימ יפל ץגוקל זכרצ הומושר הרבעהל הויאמצע הווגש הכרעמ

 202 0 .בשחמה לש הביוככה הנוכמ

 ןאז 44

 1 אל טז :\

 \אכ =\ |
 05 סו: :תורעה

 אס | אצה : :תתפמ תולימ
 1 ץ1ב:קכ המושו

 5-35 : :הנכות החסוצשה ה :

 8 :תינכתה םש | 40 םגד 360 גא!ט 8 :בשחמה
 1 :תורגש 3. :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 00 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

| 555% 
00801 

 תסתדא /
1/1 

 ו: 0% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% - :תספדמ

 :ס0הדאגא - :;רינ-טרס
 סו - :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ | :דסומה

 בהנג הוינפ :רשקה שיא א"ה היריכה ט"גהשמ | :תבותכ

 זימצ אל :דועת 12/11 7 | :הררחוש תינכתה

 !הווד אל :םיאנת

 06 17  :םושייה .סמ
 ו 6% :סויב ןכדוע
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 ל

 םס568ו?דוסא : :רואת

 .הרישי השיג הדיהי ג"ע ולש ץנוקכל [כרצ הומושר תובעהל הרגש

 הוליעפג הניא הכרעמה רשאכ הרמשמ היארהא ?ש גצה [ת המיאתמ הדוגפ *י"ע לעפומ

 60 ווד 6 : :תורעה

 א 6/0805 : :תתשפמ תוליחמ

 ץגנ|כ המושר

 50 דו 35 : :הנבות האח סוש ה הם : :דויצ

 2 זק :תינכתה םש| 40 םגד 360 גו(שטשט 8%. :בשחמה
 3 :תורגש 116 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 1200 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 : תינכתב םירושקה סילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: 10% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 04 5 :תספדמ

 0 דא = :רינ-טרס

 סו - :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מירממ :דסומה

 בהחכב הוינפ :רשקה שיא א"ה היריא,  ש"ניושמ :תבותכ

 ןימצ :דועת 2 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 7% :סויב ןכדוע 18 | :םושייה .סמ
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 | | שש
 05568 | ם550הוקדוסא : :רואת

 , ,מ"בי לש **% הינכוהק המודב,* הירבה הירפסב רבח תומושר זכוה יונישל תורגש סַ\קה

 60 1 .הליעפמה לש גצמ טינהיעה םידצימ יפל
 אז

 ןא;טז

 גאכ =

 60! | סו אושדפ : :תורעה

 < ;גאז/(זןטאשס +* 0
 א 5 | 20808 : :תתפמ תולימ
 ! ו םירבו-וירפט רמוצר גצ

 5035 : :הנבות ההחסושה 6 : :דויצ

 2067 גס :תינכתה סש | 40 םגד 360 גוסס :בשחמה
 5 :תורגש 2% :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 )00 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 = :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו ן00% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 0% = :תספדמ

 :ספדפגא - :רינ-טרס

 תו - : ןיוות

 ;יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 בחכנג הוינפ :רשקה שיא א"ה היריקה  ש"גהשמ :תבותכ

 ןיתצ אל | ;דועת +2 :הררחוש תינכתה

 +4ה!וד א7 :סיאנת

 20 | :םושייה .סמ
 ]7% :םויב ןכדוע
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%- 

 ספ508ו?דוסא : :רואת

 .הולופכ הומושר יופנל הליגר ןוימ ותיננגוהב הסיננ

 .םינושאר םיהתג 42 לש הא:שה תישצנ

 .וישדוו :הורידה

 ססואואד 5 : :תורעה

5 * 
 א<צ%ס0805 : :תתשפמ תולימ

 [!ןימ  המושר

 50 דו ג : :הנבות תהחסוש2 86 :

 4266 356 א :תינכתה םש| 50 םגד 360 גוט 4. :בשחמה
 :תורגש 20* :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 20 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 : תינכתב סירושקה סילולכמ

 6 :הלעפהה תכרועמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

:555 

00% 

 :סחדאגא :רינ-טרס
 משה :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"ןוממ :דסומה

 בחכב הוינפ :רשקה שיא א"ה היויגה ט"נ/ושמ :תבותכ

 [ימצ אל | :דועת 20 ;הררחוש תינכתה

 / והווד אל :סיאנת

 76 :סויב ןכדוע 112  :םושייה .סמ
| 
| | 
| 
 | ן
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 (ינוא 7

 | םס508וקדוסא : :רואת
 ס6508ו |

 אג קן 5000875 א "105 05 >ןאפס |ןשאסזא 8660805 םא 68אשפ- 006085 8

 יי | 66080 =טה 608866ז אטא86ה גאס םאס<ה 0; 64 ה5,6סטאזפ זא6 אשהה=8 ט>

 יי[ . 26:00 5 גאס 0₪66א5 זא6 55005א66 05 466080 אטא8655 61ץ1אש 4 אגק .

 1א? טז : : סקזזטאהו|צ+ אג[ז=65 ג א6א זגק= ₪ אה0 <=₪ 2

 גאכ =\ | ססוואופאדפ : ::תררנעה
 סו |

 | אטצסהס5 : :וותימ תולימ
 אצע6 |

 | ת[ן6 5 זגז[(5ז165 08055
 יות

 50 דש אם : :הנבות ההגחסוצוה = :-

 וי :תינכתה סש םאד 0 גוט 12 :בשחמה

 :תורגש 408% :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיטיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תסטפדמ

 :רינ-טרס
 ץסאזאגאא

 :ןיוות
 קו

 :יטפוא ארוק

 21 :ןופלט :הקלחמ עדימו ץ!עי | ;דסומה

 לטסירק .ד :רשקה שיא זג תמר 95 קילאיג :תבותכ

 זימצ אל | .דועת 8 :הררחוש תינכתה

 ו|הווד אל :םיאנת

 ן 75% :םייב ןכדוע 306 | :םושייה .סמ
 יי
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 יא

 ם5568וקדוסא : :רוא>ת

 והספדהו -שופיה ררוצל- התפמ הולעב הומושר רוהמ ירניב ץע הבכרהל הרגש

 + ךדחוימב הויהמ הרוצג דרוי ו:א רלוע רדסב

 ןה הינכוהה תא ליעפהל זהינ . ** לש רפסב אבומ עומהירוגלאה

 .לובוכ וא זרטרופג הרגשכנ זהו רלבמטא תינכוה

 רוהב ןרכמכ

 .תינכותה תספוהש הטשל ףסונב המושר לכל םילימ 5.1 :שרדנה זורכיה
 :תורעה

 ++אאטז4: זהש המז 05 6087. ק670,.406. 2
 :תתסמפמ תוליזנ

 יראניג ץע [וימ יוניב-שופיח

 בח סו ה 36 :

 360 גוט 8%. :בשחמה

 :םיטרס יננוכ
 :םיטילקת יננוכ

 65 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרט

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"רממ | :דסומה

 א"ה היריפכה ט"בהשמ :תבותכ

 3 :הררחוש תינכתה

 !ןהווד אל :סיאנת

 293  :םושייה .סמ

- 134 - 

 :הנכבות

 :תינכתה םש

 0.4א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :רשקה שיא

 60\ואושאד 5 :

 % (06-א-ז
 א5צוצס 05 :

 50 דו 35 :

 וז

 2 :תורגש
150 

20.6 

1% :55 
 יי -
 ?סזאאא -
- 1 

 בחכב הוינפ

 ןימצ :דועת

 74 :םויב ןכדוע

 - ו. כ; וה ורה. תוו-.--0 |



6 

 ס656ה8וקדוסא : :רואת
 ס6508ו7 |

 / .הספדה תינכוה
01 

 .אוהש שלק םוידמ לכ :טלק

| 60 002 
 | .הכירעל וורשפא םע סיפדת :טלפ

 ןאזש4ב %

 [ א נז :

 גאכ =₪ | ססאואושאדפ : :תורעה
 ססאואוש |

 | א םצץוסהש8 : :תתפמ תולימ
 א=ץשס |

 הספדה תינכוה הכירע תינכות הספזה הכירע

 יו

 0-35 : :הנבות הגה סו ה :

 אגא| [5ז :תינכתה םש| 165 םגד 370 גאוס :בשחמה
 1 :תורגש 95080 :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ
 100 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 5 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 02% :תספדמ

 ץסתדאא3א / :;רינ-טרס

 :ןיוות ה
 :יטפוא ארוק

 79221 :ןופלט :הקלחמ ם"למל | :דסומה

 ץיבוכשרה .י :רשקה שיא םי הממור היריקה | :תבותכ

 ןימצ :דועת 12 :הררחוש תינכתה.

 הריכמ :םיאנת

 ]1 7% :סויב ןכדוע 28% :םושייה .סמ
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 אייזביזב
 יצוא בשחמ ימושיי ךירומ

 ס5568וקדוסא : :רואת

 .תיגול הרוקיבל הינכוה

 .אוהש טלקכ םשויזמ לַָכ:טלכ

 .בוכינ יסיטרכו יטנ1גמ טרס הואיגש טיפדה:טלפ

 .הולובג [יב םיכרע,הודש זיב םיסהי,םירופא םיגוכינ וכדוב תינכוהה

 .הומלשו דרויו הלוע רוט תכידג,תוירמונ

 ססאואוטד 5 : :תורעה

 א6ץ/0805 : :תתפמ תולימ

 רפט-יתב תוקידגל ררעמ-הוריבס ררעמ-תוריגט הועיזג 077-הקידב

 50 דם : :הנבות הגה סוש 85 :

 ;ם|( א( 5ז :תינכתה םש| 165 םגד 370 גוס 8% :בשחמה
 1 | :תורגש פ0* :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ |

 00 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ = :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

= 

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 :תספדמ

 ץסתזאאא :רינ-טרס

 1 . | :ןווות
 :יטפוא ארוק

 02526161 | :ןופלט :הקלחמ 0"למל | :דסומה

 ץיבוכשרה .י :ושקה שיא םי הממור היריכה | :תבותכ

 ןימצ :דועת :הררחוש תינכתה

 הריכמ :םיאנת

 75% :םויב ןכדוע 288 | :םושייה .סמ
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 ס5568:| ספפסמהוקדוסא : :רואת

 6840ה] גס>- ג ג56 ז[אם ק806 60אאם6זש0 זס 8 553155 05 [אזפהאאגז טאג( זש| שא

 502-660 \זא6פ זא400ט64ה אה168 [1ז 85616065 06164\₪516080\ 5

 | :אזש4( | זהש< גאס 54065 זהשא 0א 01506. גסק 15 =אזפה 80 6800 זזאמ זהש זפ\=א 80668

 וא>טז: | 15 *טש| 8צ זג166681א0 [אזשההטקז. זהש 8גז6ה 15 6056א001אז60 טא 156 גאס

  גאכ 5% | סאזואטפכ ג:זשה גםק 6א1ז ש4גהה6ז=א-סה16אז60 60אאטא16גז 10א 5001
 ססאואופ | 6סאואוד : :תורעה

 אםצשס | א6צ%סהש8 : ;תתיפמ תולימ

 /|0150 | אשז60טאס\06צ 864ן-ז[א6 זשן6א

 ו 50-35 : :הנבות ההגחסווהה= :-

 גוע אםאטא :בשחמה

 - :סיטרס יננוכ
 1 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 , :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 יגולורואטמ.ש :דסומה

 [גד-היג 25 ד"ה :תבותכ

 109 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 283 | :םושייה .סמ

 5 םגד 5[

 7204 גוסמ

 :תינכתה םש

 9% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ

 2 :הלעפהה תכרעמ -

 :תונכתה תופש

 4555או1 55:

0 00001 

 יו :סתדאגא -

 ת/ג | 5 |מענ -

1% 

 :ןופלט 29001 בשחמ :הקלחמ

 אריפש .י :רשקה שיא

 ןימז :דועת

 ו!הווד אלק

 76% :םויב ןכדוע
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| 

 סס56הו?דוסא : :רואת

 גה:4[צ6- ג 058006. זההז זההא685=5 3א 8601 ₪ 05 קטא6ה80 64805 6טאז 6

 אסז םסאטו 0616ג+ [א=סאאהאזז0םא זס א6א5ז[6 ז 1

 ססאואושאד5 : :תורעהו

 א<ץס0805 : :תתיפמ תוליומ

 גא63ה[+6 אשז 00 צץ

 0-6: :הנכבות הגה סו ה : :דויצ

 .ג:[צ5 :תינכתה סש 5 םאגד 69%[5. גוס אם8עא :בשחמה
 :תורגש ן0א :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ
 10 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 8% 2 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: 0% :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 000 :תספדמ

 ץסחדאאא :רינ-טרס

 סע : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ")001 :ןופלט בשחמ :הקלחמ יגולורואטמ.ש :דסומה

 אריפש .י :רשקה שיא זגו וי1ב 25 1"/| | :תבותכ

 ןימצ :דועת 173 :הררחוש תינכתה

 ו!הווד אלק :םיאנת

 746 :סויב ןכדוע 282  :םושייה .סמ

- 138 - %6. 1 

 וורו רווה |



 ב

 סש50ו ס556מהוקדוסא : :רואת

 6449: | םיהטשו הונוש הרכב הולגט,םילודומל ההקולה הספדהו השקובמ הציהמ יופימ

 00: < -םיקיו

 ןאזש4 | .התשכובמה הינכוהה (א הציהמה:טלק

 :א?טז | .םינוש םימוניסו הלבט תרוצב הציחמהמה 79

 גאכ = |
 60 || סאו : :תורעה

 א עס 08 : :תתפמ תולימ

 הציהמ י!פימ  הציחמ

 0: תה חסכו 6 : :דויבצ

 :תינכתה םש 50 םגד 360 ג(ט 5 :בשחמה

 4% :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 0 :תספדמ

 ץסאדאא\א :רינ-טרס

 לו1 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 4555א]

00800 
 תסהדא

1/1 

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 בחכב הוינפ :ושקה שיא א"ת היריפכה ט"גהשמ :תבותכ

 [ימצ אל? | :דועת 12 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סםיאנת

 ן87-/ 7% :םויב ןכדוע 203  :םושייה .סמ
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 ו
\ 

 ספפסמוקדוסא : :רואת |

 6% -7 טלפ/טלקה

 זכו. **+ לש הדובע הטשב םינהשמל םיסיטרכמ םיכרע הטנכה תהרשפאמ תינבוהה

 . *++ לש הדובע הטשב םינהשמ לש עיגנרע בוטינ/הספדה

 סוד: :תורעה

5% 
 א 6/0 805 : :תתשפמ תולימ

 7 5 א

-- 

 תוגכוו ווו פש

 וג חסוא 6 :

 :בשחמה 360 גוט 8%.

 1 :סיטרס יננוכ

 1 :סיטילקת יננוכ

 201 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיטיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ןליא-רגנ .גוא :דסומה

 [ג ומר :תבותכ

 3 :הררחתוש תינכתה

 :םיאנת

 210 | :םושייה .סמ

 רלייפמוק

 50 םגד

 2314 גוסמ

100 

 בשחמ :הקלחמ

 והווד אל

 50 -דוו 3 : :הנבות

 :תינכתה םש

 20% ;שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ

 ג( 5
 1 :תורגש

10 

05 

 :תונכתה תופש

:55 

00 

 יסחדת,אא

1 

 94 :ןופלט

 רסל .ד :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 | 76 :סויב ןכדוע



 הדחק רדודה ץקז ץק טוטו |

 הז

 :רואת

 | א'י'זביזב
 | יצרא בשחמ ימושיי ךירזמ

 ס656מוקדוסא :

 *+ טילכהה :[כווו תלבטב שופיח

 רחאה שומישה רךריראה םא עקדובו םיטילקה

 םיניממש ץבוקל גהכנ ץבוקכה עש זכ םאו

 .םיטילקה 4 דע ]1 :טלפכ

 .ןוימל ץבוכק :5
 :תורעה

 :תתימפלמ תולימ

 וכוה-תלבט יטצגמ טילקה

 הבחסוצה חם :

 50 םגד 360 גוש 8. :בשחמה
 מ :םיטרס יננוכ

 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 :תספדמ
 : רינ-טרס

 :ןיוות

 ;יטפוא ארוק

 .הי :הקלחמ ןליא-רב .1/א  :דסומה

 ןג חמר :תבותכ

 12 :הררחוש תינכתה

 :הווד אל :םיאנת

 208  :םושייה .סמ
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 6 דע לש זכותה הלבט הא חארו כ תי נכו חה

 זוהנה ריראתה ינפל םיצבקכה לש זו

 .םיסיפדמו

 : פדאשואואסס  |

 א* 72
 א =צעס0 ₪05 :

 :תינכתה םש

 % :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 זה
 :תורגש

160 

 :תונכתה תופש

:55 

000% 

 ;סתדתגא

 קוב

 03752116 | :ןופלט בשחמ

 ןיול .ה :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 ןן 7% :סויב ןכדוע

 סס568ו

01 

0-6 

 [ןאז

 ןא;טז:

 גאכ =\
 סאו[

 < צש(

5 

 ון



 יא 7

 סס50וקדוסא : :רואת

 .תואיגשלו הומלשל םינוהנ יסיטרכ הוכדוב הוינכהה .קדוב

 ,םינוהנה 76-11 ,קדבנה סיטרכ רפסמ 10-9 ,קדבנה יוהפ 1 :סיפרבו הנבמ

 .תטטרכג סיטרכה רפטמ 7

 6ס\ווםאד5 : :תורבגזה

 א=צס0805 : :תתימפמ תוליזמ

 הוכידבק ררעמ-תוריבס ךרעמ-התוריבס תואידג  שלכ-הקידב

 50 גם : :הנבות תגחסושה הם :

 :תינכתה םש 50 םגד 360 גו 0 4: :בשחמה

 4% :שורד ןורכז 5 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סםילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 7 :יפרג גצ

, 

 :תונכתה תופש :םיפסטונ טלפ /טלק יעצמא

 55588: :םיסיטרכ תבקנמ/תארוק

 000 :תספדמ

 ץס0חדהאא :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03752116 | :ןופלט בשחמ :הקלחמ [ליא-רב .1!א ;דסומה

 זילרב .מ :רשקה שיא [ג המר |:תבותכ

 ןימצ :דועת וו/דט :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 78 :םויב ןכדוע 21%  :םושייה .סמ
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 ס556מהוקדוסא : :רואת

 זהוא זועטלו םירבו הירפסב*הואלבט ימניד זפואב ןנדעל הרשפאמ וצ הרגש

 +* םילולכימב שומיש ךוה הציר ההואב הרצה

 םילעומה םילודומ לש ינקהה הנבמב הישע1 םירבהה הירפטב הלבטה תינב

 .%%*% רשכמה י"ע

 ססאואו=אד5 : :תורנגה

 *< קגאז[ז:טאש0-0םגזג-56ז **+ ההזשה **+* (1[אאג65 םםזסא
 א םצעס הו05 : ;וותינמ תולימ

 םיוגה-הירופס !וכדע

 ו :הנכות
 :תינכתה סש 50 םגד 360 ;ג(0 8%. :בשחמה
 :תורגש 1* :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ
 ?סתזאוא מ --טהס

 תו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 בחכב הוינפ :ושקה שיא א"ת היריקכה ט"1השמ |:תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 271 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 746 :סויב ןכדוע 187  :םושייה .סמ
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 ב

 סספסהוקדוסא : :רואת

 .הספדה תרשרש לכב תספדמ ג"ע תורישי םייטנגמ טיטרסמ םיצבכ תספדה

 .?יעפמה תדוכפ יפל תדרפנ הטפזמ לע דהא לכ,םיצבק רפסמ לש ליבכטמב הספדה

 .ו(השלכ הומושר הנבמב הספדהל םיצבכ ;הגיתכה תנוכמ ךוד ליעעמ גתודוקפ:טלק

 .תספדמה לע טפדומ ץבוכה:טלפ

 60 וושאד8 : :תורעה

 אס ו5 : :תתיפמ תוליחמ

 לש הספרה-םיצבקכ יש1גמ-טרט הספדה

 :הנבות תגחסושה ה :

 :תיננכתה םש| 50 םגד 360 ;ג!טשצ 8% :בשחמה
 25 | :תורגש 6 :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ
 2000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 5 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיטיטרכ תבקנמ /תארוק

 00 :תספדמ

 ץסתדאגא :רינ-טרסט

 1 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 בהכב הוינפ :רשקה שיא א"ת היריכה ט"בהשמ | :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת ְ ן/דג :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע , 188 :םושייה .סמ
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 ) אייזניזה
 יצרא גשחמ ימושיי ךיוזמ

 ספ56הוקדוסא : :רואת

 .רישי זפואב יטנגמ טרסל םיטיטרכ תאלעה עצבל הדעוימ !*% תינכות

 איה םיסיטרכה הומכ רשאכ זכלו םיכרכ הפלחה תעצגמ הגיא הינכותה

 .תודרפנ תואלעה יתשל הלצפל שי דחהא שרס לעמ

 ססאווםאוד5 : :תורעה

+*>* 
 א=צץשסהס5 : ;התינמ תוליזנ

 *יטנגמ-טרט םיסיטרכ

 505 : :הנבות הגחסווהה= :-

 :תינכתה םש 50 םגאד 360 ג! 0 8%. :בשחמה

 1א :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 18 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :ופרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 555: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 ו :תספדמ

 ץסתדאג\א :רינ-טרס

 מ/1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 חתוינפ :ושקה שיא א"ה היויפה ט"בהשמ | :תבותכ

 זימצ :דועת / 19 :הררחוש תינכתה

 ו|הוו|ד אק7 :םיאנת

 77746 :םייב ןכדוע 189 :םושייה .סמ
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 ו

 ס656מוקדוסא : :רואת

 ץבוכב םירבחה התפלחההמ האצוהכ ו!רצונש םישימש *יהלב םירוצא רורהשל הינכוה

 הדובעה םויס םע,שפוהו ומוקכממ צצומ וניא םילפטמ ובש ץנוכה .% םירבגה

 .זכל םדוכ שפתש הטא ותוא

 .יונפה ןורכצר לדוג תא רידגמה דצימ ושרוד תינכוהה הלעפה

 6 וו=אד 5 : :תורגה

 +ק\ג0ז!ז:סאםס םגזא 56ז
 א =צסהמ5 : :ורתינמ תוליחמ

 םירבה-הירפס ץווכ יטנגמ טילכה

 50-דוצ = : :הנכבות בחסות הם : :דויצ

 :תינכתה םש| 50 םגד 360 גו(ס 4-2 :בשחמה

 18 :שורד ןורכז% - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גאוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 16 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 01 :תספדמ

 דא :רינ-טרס

 1 :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ |:דסומה

 בחכב הוינפ :רשקה שיא א"ה היריכהו ע"1השמ | :תבותכ

 [ימו א7 | ;דועת |08 :הררחוש תינכתה

 ו!הווד אל :םיאנת

 7 :סויב ןכדוע 1לט | :םושייה .סמ
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0 

 סס56הוקדוסא : :רוא>ת

 .הרישי השיג יעצמא לעמ םיצגכ לש והיגיטכלס הקכיחמ

 .ליעפמ הוארוה :טלק

 .!כהמ1-הרהבנש הצובקל םיכיישה עיצבכה :טלפ

 60 ו אד : :תורעה

 א 6005 : :;הותינמ תוודימ

 הרישי השיג יעצמא יטנגמ טילסת היביטקלס הקכיהמ בוק

 :הנכבות הגחסושה ה :- :דויצ

 :תנכתה םש| 50 םגד 360 ;גו(ט :בשחמה
 2% :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 אוסמ 1 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכועמ . :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 . :תספדמ

 ץסאדא4א :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 בחכב הוינפ :ושקה שיא א"ת היריעה ט"בהשמ | :תבותכ

 :ימצ אל | :דועת 0 :הררחוש תינכתה

 |הווד אלק :םיאנת

 10[/ 6 :סייב ןכדוע 191  :םושייה .סמ
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 ססאואו

 צא
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 ו

 סס56הוקדוסא : :רואת

 .תופילחמה התוליסמה הגוהכו זתבוהכ,טילקה לע הומוגפ ווליסמ האיצמ

 .םיטילפקכהתה רובע הוכיפ יטיטרכ :טלכ

 .תופילחמה הוליסמה ותגוהנ הגו! הלבט :טלפ

 60 ואושאד 5 : :תורנגעה

 5005 : \ :תתפמ תוליז

 הליסמ המוגפ הליסמ יטנגמ טילסכה

 50 דש : :הנבות החווה 3 : :דויצ

 :תינכתה סש 50 םגד 360 גוסס 8%. :בשחמה
 26 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ 5
 18 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ יטלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0000 :תספדמ
 תסתדאאא :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ -. מ"רממ :דסומה

 תוינפ :רשקה שיא א"ה היריקכה ט"1גהשמ | :תבותכ

 [ימצ א? | :דועת 02 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 76 :םויב ןכדוע 192  :םושייה .סמ
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 יא 7

 סש56מו ס556הוקדוסא : :רואת

 08.41 | יפל הני(ממה הלבנ הרוצב טילכה לע םרודיסו םיצגקה הנבמ רואה

 602 6 .טילקכתה ג"ע םיפיצרה םיחטשה לש הלחההה תבוחנכ

 ןאז 4( .םיטילקכהה רובע ווּוקכיפ דיסיטרכ :טלק

 ןא;טז | .םינוש םימוכיסו הלבט הרוצב םיטילקכוהה הקולה הטפדה :טלפ

 גאכ ₪ו|ו |
 ססאואז | ססאוושאד5 : :תורעה

 אצה | א=צס0806 : 5 :תתימ תוליזמ

 015 ץבוק , יטנגמ טילקת

 50 -דוו מם : :הנכות הבחכושה 5 :

 :תינכתה םש| 50 םגד 0 גוש :בשחמה

 2% :שורד ןורכז ₪ :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 | :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 | 0% :תספדמ

 | ץסאזאאא :רינ--טרס

 :ןיוות
1 

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ | :דסומה

 בהכב הוינפ :רשקה שיא א"תה היריעה ש"בהשמ | :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת 2071 :הררחוש תינכתה

 !הווד אל :םיאנת

 10. | 76 :סוב ןכדוע 193  :סושייה .סמ
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 ספ50הו?דוסא : :רואת

 . * םירבה הירפס לש זולימהו לע הולועפ עוציב

 :רבהח םש הפלהה .2 ; **+ רבהל ףדרנ עטש תפסוה .1 :תולוצפה

 .הפב הא עירגה ינש תומש תפלהה .4 :ןולימהמ הטינב הפכיחהמ

 7 .הוגכיע יסיטרכ :טדקכ

 .תינכוהר הוליעפ 7ע הודו זכדועמ הירפטה [ו!לימ :טל

 ססאואו8אד5 : :תורעה

 * ק4(4ז|ז[ס0א60-סגזג- 6ז *% 6464

 אס א5 : :תתיממ תוליזח

 ןולימ םיובח-תירפס

 0-5 : :הנבות ההחסוו ה 6 :

 :תינכתה םש| 50 םגד 360 גו! ט :בשחמה

 28 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 :תספדמ

 ץסתדאאא :רינ-טרס

 מו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ |:דסומה

 בהחכג הוינפ :רשקה שיא א"ה היריכה ט"1השמ | :תבותכ

 [ימצ אל | :דועת ןד| :הררחוש תינכתה

 !הווד אל :סיאנת

 4 :סויב ןכדוע 19% | :םושייה .סמ
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 תוטל

 0550\ | םפ50הוקדוסא : :רואכו

 648%: | 25ש[26 [א0576אס6אז אג680 608 5

 60: 5 קאןאז5/70א6865 םא זגק85,08[אזשהפ 0₪

 1אזשי  אסכטו6 ₪555 50אזאס וש

 זאק |

 גאכ ו
 60% | 6סאואופאדפ : :תורעה

 אפצה | א5ץ₪סה08 : :תתיכמ תוליזמ

 | [5קו 06

 50 : :הנכות הבחסושה 5 :-

 :תינכתה םש 30 םגד 360 ג! ש :בשחמה

 22606 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2311 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ
 ץסאדא4א :רינ-טרס

 תו :ןיוות

 : :יטפוא ארוק

 22 3 :ןופלט ן"עמ :הקלחמ 7ע-7א | :דסומה

 טמיצ .כ :;רשקה שיא דול הפועה למ1 :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת 9 :הררחוש תינכתה

 נהווד א7 :םיאנת

 ון0 וו 7% :םייב ןכדוע 195 | :םושייה .סמ
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 תי

 ס650₪ופדוסא : :רואת

 .ירבע ךיראתל יצעול ךיראה תכיפה וא יצעול ריראהל ירגע ךיואה חניפה

 .] רפסמ ראגואב ריראהה תבותהכ הא הלבקמ הרגשה :טלכה

 .ספוסמה הטשב רךיראהה והא הרי%המ הרגשה :טלפה

 ססואושאד 5 : :תורעה

 א 6/0 05 :תתממ תולימ

 הנש-הול יצעול-ךיראו  ירנע-רךיראה

 90 : :הנבות תג חסושה הם :

 :תינכתה םש 50 םגד 360 גוש :בשחמה

 206 :שורד ןורכז ₪ :םיטרס יננוכ
 : תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ == :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ \
 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 555: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 000% :תספדמ

 דא :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ /"רממ :דסומה

 בהכב הוינפ :רשקה שיא א"ה ש"ב/ושמ | :תבותכ

 ןימצ א7 | :דועת :הרֶהחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע 1%6  :םושייה .סמ



| 

 סס568וקדוסא : :רואת

 .הספדהל םירובש ם*ירפסמ תכירע

 .הספדהל הנכומה תינורשע הטישל הפצ הדוקנ הטישמ םירפסמ תבסה:הרטמה

 .לופכ וא ליגר,הפצ הזוקנ תטישב רפסמ:טלק

 .הספדהל זכומה זמיסו הדוקכנ ללוכ *נורשע רפסמ:טלפ

 6סאואושאד 5 : :תורגהה

 סס619א|-קץסזואז [|םאזזוא6-קס:אז
 א:צשסהס5 : :תתפמ תודימ

 םירובצ םירפסמ הספדה תינורושע-הדוקכנ הפצ-הדוקנ

 50 -דו/ 5 : :הנכבות הגה כוש = : :דויצ

 :תינכתה םש| 50 םגד 360 ;גוס :בשחמה

 1% :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 18 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: 0% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% - :תספדמ

 ןיסאזאוא - :רינ--טרס
 1 - : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ :דסומה

 בחכב הוינפ :רשקה שיא א"ת היריפה ט"בהשמ :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 9 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 1 6 :סויב ןכדוע 17 :םושייה .סמ
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 וש רב

 ס556הוקדוסא : :רואת

 .הספדהל םיכווע ריראתהו זמצה תלבקכל תדעוימה הרגש

 .תובקוע תולופכ םילמ יתש לש הלבט הבוהכ לינמ 1 רגוא :טלפ

 ססואואושאד 5 : :תורעה

 א =צשצסמס5 : :תתפמ תולימ

 בשחמ-זועש [מא% יראה

 :הנבות תג חסכו 6 : :דויצ

 :תינכתה סש םגד 360 גו!( :בשחמה
 1א :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םסילולכמ
 17 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 1% :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק
 - :תספדמ

 - :רזנ-טרס
 8 :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 50 -דוצ ה 35 :

55: 

00 

 0 דאאא

 סע/1

76 

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ | :דסומה

 בהכב הוינפ :רשקה שיא א"ה היריפכה ש"1השמ | :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת . 12070 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 :םויב ןכדוע 198 | :םושייה .סמ
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7 

. 5 
 -- םפפסמוקזוסא : :הוא>ת

.648 
 .הברועמ הפשב וא תיזרבעב םימוסריפ הספדה:הרטמ

 <סכ
 .םיכהועו תורתוכ תספדה,סקכדניא,םינינע זכוה,םידומע רורפס הרשפאמ הינכוהה

 ןאזו

 .םיסיטרכ תירפס וא םיסיטרכ:טלק

 [אק\

 | .םיכתוע רפסמב םוסריפה הספדה:טלפ

 | גאכ \

 | ססא
 ססאואושאד5 : :תורעהה

 אפ |
 א6צשסמס5 : :וותיפנמ תוודיזנ

 לש הספדה-םימוסריפ הסעדה הכירע דועת

 50 -דוו 35 : :הנבות בח סווה ה :

 360 גו ס 8% :בשחמה

 :םיטרס יננוכ
 :סיטילקת יננוכ

 50 םגד

 :סיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"רממ | :דסומה

 א"ת היריקכה טי יגהשמ :תבותכ

 112 :הררחוש תינכתה

 נהווד אל :םיאנת

 19% | :םושייה .סמ
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 יב

 :תינכתה םש
 20א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 5 :תורגש
20000 

05 

 :תונכתה תופש

:4555 

000 

 ץסתדאגא

2% 

 :ןופלט

 בחכב הוינפ :רשקה שיא

 זימ+ א? | :דועת

10% 
 ןו/ 64 :םויב ןכדוע



 :רואת ון

 מא

 ם556הוקדוסא :

 אג6 0 ג|\=.- םא66עזש5 066184 סקפהגז 10א5-242,22,52-אהשצ 2א0 0ק5ג4אס

 15 4 8צזפ5 +05,56|15א50 א[זה 2 0661%4+ >051ז[0א5 גאכ 158 068.80 5

 ן5ז סקסא אס,אגסטאסשס-א[זה א0 +

 7.85=8 :' 850/0ז 3
 :תורגעה |

 :תתממ תוליזנ

 :בשחמה 360 ג! סְס 8%.

 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :סיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 7ע-ל% | :דסומה

 :תבותכ דול הפועה למנ

 +9 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 200 | :םושייה .סמ

 3 3צזש8 ת[₪|05 א1זה אס 0561אג| קס5[ז[0א5.

 זאש ג550|ז 15 [אפשהזפס [א

 זנב
 60 6ד 5 :

 םאגהק| ₪: 3.|= 4ק,,8 אהשאא

 א5צ08 05 :

 אג-ג0ס 05618אג| הקםאה.ז[סא

 50-דוצ מם : : :הנבות תגחסווה הש : :דויצ

 :תינכתה םש | 25 םגד

 68 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

0% 

 ץסאדא\א

1 

10% 

 :ןופלט 13 ן"עמ | :הקלחמ

 טמיצ .כ :רשקה שיא

 ןימז אל | ;דועת

 והווד אק

 ן 76% :םויב ןכדוע
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 כ

 ס550| | םפפסהוקדוסא : :רואגו

 4%, | 50156 [אטשק6אס6אז 40ססט.ם 608 4540685. 85805 םהזג תאטא 5

 תב +( 08 6805 1אזס סאש סה טגה[0טפ אסהא גהםג< אהפא 508 השגט 1א5דאט0ז:םא

 תאזשכ לגל 35553 זכ םאש םה ם175586אז 6א0-0--=116 0

 :א?עו

 ססאוש 0% 5 1 גאכ + סוואואד5 : :תורגעה

 אשצצעסהס5פ : :התינמ תוליחמ
 אש

 ו 0 500006 | 8

 ו הגבות |
 :תינכתה םש| 25 םגד 360 ג! 0 :בשחמה
 2206 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ 2311 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 :תלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: ,:םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ
00% 

 תסתדאגא ;רינ-טרס

 קוו : :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 223 :ןופלט ן"עמ :הקלחמ 7ע-7א | :דסומה

 טמיצ .כ :רשקה שיא דול הפועה למג :תבותכ

 +ימִד א? | :דועת 9 :הררחוש תינכתה

 4הווד אל :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע 201 | :םושייה .סמ

, 2006 
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 :םושייה .סמ =

 ס6568וקדוסא : :רואת

 6 ג א61א6 אע48584 05 6אזאַז65 [1א 65א5הז[:0סא םגזג 55ז [אטםא [א זהש 2-2

 זה[5 קהס6הגה 6גא השק0סהז זהש 6שטהה םאז אטאהםא 05 אגא[אטמ םאזא155 [א

 1[ 6גא 6הג%א65 זה=

 466080 1א6 ז0 ע56אְא 8.

 :תורנעה

 :תתימלמ תודיחמ

 ןאסשא [1א 0גזג-55םז 6הזג|06 6הד74ג.0ש טא עוז 5

 תגחסושה הם :

 165 םגד :בשחמה 370 ;גוס 4.1
 :םיטרס יננוכ
 ₪ :םיטילקת יננוכ

 :סיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"למ | ;דסומה

 א"ה,33 הימיה הדוהי | :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 ןהונוד אל :םיאנת

8 
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 ןאסשא 5 50561-[50 אהפא 685ז[א6 זהש אש.

 גטס]א6 08 50ז\6ז 6

2 

 50561-][150 א/4858-

 60 שד 5 :

 א 6/0305 :

 םאגזא-556ז 65\ם8גז[םסא

 | 0-35 : :הנבות

 :תינכתה םש

 1268 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 : תינכתב סירושקה םילולכמ
 2.6 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

1% 55: 

000% 

 ץסאדתא3א 7

₪ 1 

 291 :ןופלט

 ףסוי .י :רשקה שיא

 ןימו ה? ועתה

 ן]ן 6 :םויב ןכדוע



 ס556מוקדוסא : :רואגתו

 0316\68 [אזשהה6ז[1טש 5טההםטזזאש 5צ5ךש4 - ג 50"זאההמ 5צ5זמא 8

 60: 6000 0810 6טא"ז0טהגזזסא, זס גווסא ;םהזאהא 05585 זס עבש זא=

 ןאזק3ג6ז[ע= 6823165 םא ג 0[68 זטה א.

 ןא;טז:גק>|16גז[ן0א קגס6הגא 8566165 1אקעז טנג |ן106הז קםא,א5צ8טגהט

 גאכ תטא:זוסא אםצ5. םטזקטז:015:|גצשס סא זאפ 657016 זתא1אג( .
 6סאואו שד 5 : :תורנבגהה

 א 5ץסמ5 : :תתיכפמ תוליז

 015ק|גצ 628165 [אזשא46ז[ןצםס 5

 50 -דוצ 5 : :הנבותו הב חסוו ה 6 : :דויצ

 :תינכתה םש םאגד 0 גוס :בשחמה

 56 :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסטיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00% :תספדמ

 ץסאדאאא :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ ל"אפר | :דסומה

 :רשקה שיא א"תה 7063 ד"ת :תבותכ

 זימ+ אל | ;דועת 12 :הררחוש תינכתה

 !הווד אלק :םיאנת

 יי :םשב ןכדוע 259 | :םושייה .סמ
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 סש56מוקדוסא : :רואת

 .םייטנגמ םיטרס תירפס

 .םייטנגמ םיטרסב שומשה רחהא בכעמ :הרטמ

 .רוכמ יכמסמ :טלקג

 .תוהוד :טלפ

 .עובעל הועונה 250 :הו!יזומכ .םיכהה יפ? הספדהו ןוימ.הוניקכה,הטילכ:םיבלהמ

 ססאוושאדפ : : הפי? ל

 א=צשסמס5 : :תתיפלמ תו"ליזנ

 םייטנגם םיטרס שומיש בכעמ יטנגמ-טרס הירפס

 :תינכתה םש| 30 םגד 360 ;ג!(0 8% :בשחמה
 208 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 3 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 26 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסאזאאא :רינ-טרס

 (30%)| : ןיוות

 6 :יטפוא ארוק

 22211 :ןופלט זוכימ :הקלחמ (59י-אה היריע :דסומה

 י7ארשי .א :רשקה שיא א"ה לארשי יכלמ רככנ | :תבותכ

 ןימצ :דועת | 10 :הררחוש תינכתה

 םולשה אלל :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע 1 249  :םושייה .סמ
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 סס56מוקדוסא : :רואהת

 61צ65 2 5066 608055 85:585%א65 זאה\6 06 | א הא 55 4.85

 סקסהגאשפ האפ סזהמה 604אק0סא םאז5 05 ג 680 5-1א[זזסא.

 0ז5א אסהא =1105 15 התז[ס0אג|.

 6סאואושאד 5 : :תורבזה

 א=ץשעסהס5 : :ורתינמ תוודיזנ

 הג-ג0 08055-הם;םאפסא6ם

 50 -דוצ 5 : :הנבות חהחסוצהה= :

 6 6 :תינכתה םש | 40 םגד 360 גוט :בשחמה
 1 :תורגש דףא :שורד ןורכז% = :םיטרס יננוכ
 00 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2316 גו(סמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 055 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: 10% :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק
 ו :תספדמ
 ?08דתאא : רי :טרוס
 1 :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 1?03-5192 | :ןופלט זןוכימ :הקלחמ ימואל ₪911  :דסומה

 י7לועגג .1 :;רשקה שיא א"ה 8 0/711י7*ל | :תבותכ

 ןימצ :דועת 712 :הררחוש תינכתה

 |:הווד אלק :סיאנת

 46% :סויב ןכדוע
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 ת

 ס56מוקדו!סא : :הואצבכו -

 גאג:צ2/65 זגק6 ;[|:,0שז 64 א1א65 אהםז 64ַ 1401,360,-[א418./,60( ₪

 סטהס5 [ז 660801:א60|+צ 08 64 [א5זגט6ז[0א5. 56א5 [ז זט ,;1אט 4560200 8

 ;זש|ספ 5א60 "08 08 זס :[אס םסא6 60044 02 ₪16858 זהגא ש[צ6צ האטטאםאז.

 66060817 65 1401 גאס 360 זגסשס 2

 'ה

 6סוואו =אד5 : :תורגזיה

 ידב

 א =צסמם5 : :תתיפמ תולימ

 זגסש סטאק 56גא 5

 50 דומם : :הנבות תגחסושה הם :

 360 ג!0 %4- :בשחמה

 1 :םיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ימואל סקגב :דסומה

 א"ה 8 םזלבניליל :תבותכ

 08 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 238 | ;םושייה .סמ

 :תינכתה םש | 40 םגד

 18 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

000% 

 סדת\א

1 

 7" -1 :ןופלט ןוכימ  :הקלחמ

 יל!עבג .נ :רשקה שיא

 ו:הווד אל

 76 :סויב ןכדוע
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 ס5508וקדוסא : :רואת

 זגל6-סטהק [ןא 6

 ט565 1403 קא[אז 58, א0 880%[4א, 316034 2

 ססאואו=אד5 : :תורגעה

 א=צ/עסמש5 : :תהתינמ תוליזממ

 םבוגז|(+ 6 סעאק זאגק6-םסטעיק

 360 ג( :בשחמה

 1 :םיטרס יננוכ
 - :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ימואל 4 :;דסומה

 א"ה 8 םולבניליל :תבותכ

 17 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 236 | :םושייה .סמ

 50 -דוצ ה 35 : :הנכות הב ח סו ה :

 :תינכתה םש| 40 םגד

 128 :שורד ןורכז
 : תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

16| 

 1 :תורגש
10 

5 

 :תונכתה תופש

:555 

000% 

 ץסתדתגא

 מ1

 7-1 :ןופלט זוכימ  :הקלחמ

 ילועבג .1 :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 !הווד אלק

 17 6 :םויב ןכדוע
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 ו
 ת
 ס556מוקדוסא : : :רואת ד

 סאגא5 ג 0|8:א ם[ה6הגא :ה0א 360 455 68(08 |4א60265 500065 1.

 [05ז 1-0ג%5*5 א.

 'דך
 ססוואושאד5 : :תורנגפה

 ידב

 אצה 5 : :תתישפמ תוליזנ

 06(8א-ם1008

 50-35 : :הנבות תגחסושה ה :

 גטזס:ןסא :תינכתה םש| 640 םגד 360 ג! טס 8% :בשחמה

 :תורגש 206 :שורד ןורכז 5 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0000 :תספדמ

 ץסאדאא\א :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03- 1 :ןופלט זוכימ :הקלחמ ימואל בב :דסומה

 ילועבג .1 :רשקה שיא א"ת 8 ₪!/לב1יל'יל | :תבותכ

 ןימצ :דועת | 0 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 174% :םויב ןכדוע 23% | :םושייה .סמ
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 יצרא 7

 ס656מוקדוסא : :רוא>ת

 םיצבקל השיג,תיביטקכלס הפילש תרשפאמ .עדימ הוכרעמ לוהינו הונכית תפש

 תומגרוהמה תודהוימ הודוקכפ הללוכ הפשה .תיארכא הטישבו עטיסקדגניא תטישב

 העב יטמוטוא יוביגל הגאוד הכרעמה .שמחשמ תינכהב הוללכנו בשחמה תפשל

 .ררוצה הדימב ריהמ רוצהיש רשפאמ הצ יוביג .דובעה תעבו טיצגכה תריצי

 .הומושר זוכדעבו שופיהב הדחוימ הכינכט הכרעמל
 ססאואו=אד5 : :תורגעה

₪5 
 >=צסאס5 : :דרתינממ תווליזנ

 םיצגק-לוהנ  עזימ-תכרעמ

 50 דו 36 : :הנבות ב א סוצה 5 : :דויצ

 5 :תינכתה סש | 150 םגד 66אזטאצ גוט :בשחמה
 :תורגש 4% :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 81 82 3 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00 :תספדמ

 ץסאדתאא :רינ-טרס

 תו :ןיוות

 א5 גז :יטפוא ארוק

 )11 :ןופלט רטקלא.עמ :הקלחמ רווטימ .א .*י | ;דסומה

 זחהח-ריפס .א :רשקה שיא ביבא-לה,5 בו4נאיורד :תבותכ

 ןימי :דועת 8 :הררחוש תינכתה

 םולשתה אלל :םיאנת

 ון 4% :םויב ןכדוע 474 | :םושייה .סמ
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 סס56מו?דוסא : :רוא>ת

 .הדובע תוחוד

 , .התוהוקכל בויה ררוצל דויצב שומישה לע ןמיהמ עדימ הלבקכ :הרטמ

 .רוסמ יכמסמ ,טיסיטרכ :טלקכ

 .תוהוד :טלפ

 .שדוהל 1200 :תויומכ .הוסטפדהו םינוימ,הוניכה,הטילקכ :םיכלהמ

 6סואו=אד 5 : :תורעה

 אצה 05 : :;תתיכזנ תוליזנ

 תוווכל בויחה

 50 -דוצ ג : :הנכבות תג חסה 5 :

 :תינכתה םש | 30 סגד 360 גוט 8. :בשחמה
 6% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ניפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 000 :תספדמ
 דא :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 21 :ןופלט [!כימ :הקלחמ !4י-או היריע |;:דסומה

 י7ארשי .א :רשקה שיא א"ה לארשי יכלמ רכב | :תבותכ

 ןימצ :דועת 9 :הררחוש תינכתה

 םולשת אל7 :םיאנת

 4 :סויב ןכדוע 250  ;םושייה .סמ
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 :רוא>כו

 ה

 סס56הוקדוסא :

 .בשחמב תו דבוע עוציב לע תוהוקל בויחה

 .הבישהו דוביע תודיהיב שומיש .הגיהכ-האירק ישוא

 ינוהנמ עייפטנ טיכרע בושיח

 יפל םיישדוהו םיימוי תוחוד

 :תורנעה

 :;התהתינמ תו"ליזנ

 בויוכ  הואנוגשה

 370 גו( שטס 4. :בשחמה

 :םיטרס יננוכ
 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 גוסמ

 ףוסיא,ולא סם

 .תוהוקלק

 חגחכוו ה 6 :

 165 םגד

2014 
220 

 ןא :סיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 ;יטפוא ארוק

 מ"למ | ;:דסומה

 םילשוריז הממור :תבותכ

 12 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 35% | :םושייה .סמ

 :הקלחמ

 והווד אל
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 ,םיבלש לע םייציפ םינוהנ ףוסיא

 בויהל םייפסכ םינוהנ בושיחהו

 :הנכות

 :תינכתה םש

 208 :שורד ןורכז

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :רשקה שיא

 :דוע ת

21.6 

 :ןופלט

 ןימצ אל

 יצע

 :סויב ןכדוע

 6סוואושטאד5 :

 < =צסה5 :

 50 דום :

 10 | :תורגש

5 

:5 

01 

 אגא

 עו

1 

 ןמלא

| 5% 



 | יצוא 7

 ס5568וקדוסא : :רואת ת

 םאזז גסעזזא6 =סמ עפ 8צ 5%5 א660עאז 5צפז5א. זהש ה00ז1אם 8עו(ט5 0א6

 566080 ק52 08 60סאזגז[זאזא6 [א-סמאהז סא =ג08 53- 85660805 4 גאט לו האס

 אפזז65 :ז זס זהמ 5את םגזג 55ז. זהש הסטז[א< 502855585 אא1ז1א6 טא זח=

 5%" 4560805 4 גאס 5. גז 5זפק זשהא[אהז[םא גאס 208 זשאא1אהז טא 15 זז

 >קגזאזפ סא 5צ50עז: 670 ז:אש,1/0 600אז,4אגא.6045 0550 האכ 0זהשא א

 60 ווד 5 : :תורגעהה ה

 א =ץשס 05 : :;וותינמ תוודליזנ דב

 ג6:סטאז]א6 5%

 50 : :הנבות בח סוצה 5 :

 ןם-א6זהז :תיגכתה םש| 50 םגד 360 ג! טש :בשחמה
 1 :תורגש ₪ :שורד ןורכז ₪ :םיטרס יננוכ
 1000 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: 100% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00% - :תספדמ
 ץסתזתגא - :רינ-טרס

 1 5 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 )"4 :ןופלט בשחמ .חי :הקלחמ ןליא-רב .גוא :דסומה

 זיול .חה :רשקה שיא ןג תמר :תבותכ

 ןימצ אל :דועת 2 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 ו 75% :םויב ןכדוע 207 | ;םושייה .סמ .סמ

\ 
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 \ בצד ששימוש... ה



 ) אייזניזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךירוה

 ס6568וקדוסא : :רואהו

 .םיטרס יננוכב שומישה הוגלפההל *יטעיטטס הוד

 .םיהב 67 ךרואג * הומושר :טלקכה

 ."טטיטטט 0₪!ד :טלפה

 .התישדוה :תורידת

 ססאואושאד 5 : :תורעה

%0 > 

 א צו 5 : :תותיבנמ תוליזמ

 זנוכב שומשר הוגלפתה

 5-3 : :הנכבות הג חסוצה = :"

 כז ז6 :תינכתה םש| 50 םגד 360 גו!טצ :בשחמה

 1 :תורגש 0-0 :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ
 200 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

558 20% 
 - :תספדמ 000%

 סתדה,\א 10% :רינ-טרס
 :ןיוות ןתז -

 :יטפוא ארוק

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ | ;דסומה

 בהכב ה/*15 | ;ושקה שיא א"ת היריקה ט"בהשמ | ;תבותכ

 ץימצ %7 דעת 1/70 | ' ;הררחוש תינכתה

 והווד 7 :םיאנת

 464 :םויב ןכדוע |08 :םושייה .סמ
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 סס508וקדוסא : :רוא>ת

 .םיטילסכה יננוכב שומישה הוגלפההו יטטיטטס הוד

 .םיתב 67 ררואג + תומושר :טלקה

 .ישסיטשט הוד :טלפה

 .תישדוה :תורידה

 60 ו שאד 5 : :תורבעהו

 % 426-;[אשס
 א6צס0805 : :תתיכמ תוליזב

 טילכהב שומשהב תגגלפתה

 50: : :הנבות הג אסוש ב ה : :דויצ

 הז 7 :תינכתה םש| 50 םגד 360 ג!ס 8% :בשחמה
 1 :תורגש 50- :שורד ןורכז 1 :סיטרס יננוכ
 200 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 16 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00029 :תספדמ

 ץסאדאאא :רינ-טרס

 לע/1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ | :דסומה

 בהחכב הוינפ :רשקה שיא א"ת היריכה ט"בהשמ :תבותכ

 ןימצ אל :דועת 170 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 76 :סויב ןכדוע 109 | :םושייה .סמ
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 ב

 סספסמוקדוסא : :רואגת

 .זורכצ לדוגב שומשה הוגלפההל יטטיטשס הוד

 .םיתב 67 ררואג * הומו שר :טלקה

 .יטסיטשטט הנד :טלפה

 .הישדוה :תורידת

 ססאואושאד5 : :תורגפה

0 > 
 א =צשס 5 : :תתיפמ תוליזנ

 זורכצב שומשה תנגלפתה

 50 -דוצ 5 : :הנבותו הג חסושה ה .

 ( 3 :תינכתה םש| 50 םגד 360 ;ג!ס :בשחמה
 1 :תורגש 50 :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ
 200 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ ןב :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םסילולכמ
 16 :הלעפהה תכרעמ :סיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

55: 

 :תספדמ 00%
 ץספאזא3א :רינ--טרס

 :ןיוות קב

 :יטפוא ארוק

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ | ;דסומה

 בהכב הוינפ :רשקה שיא א"ה היריקכה ט"1השמ | :תבותכ

 ןימצ %7 | .דועת 09 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 7% :סויב ןכדוע 107 | :םושייה .סמ
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 תא 4

 ס5508וקדוסא : :רואת 2

 .הלהנהה שומישל ימוי [ורכיצ הוציהמ הוד

 .םיתב 67 ררואב + הומושר :טלקכה

 .בשחמבו הציהמ לכב זכרצ לכל םוכיס .תוציהמ יפל זיוממ הודו!גע טורפ :טלפה

 .בשחמ לכב הימוי :תורידת

 סו: :תורעה ו ה

 < ,0 זב
 אס : :תתפמ תוליז
 תואנובשה

 תגחסושה ₪5 : :דויצ

 :בשחמה 360 גוט 4:

 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"רממ | :דסומה

 היריכה ט"גנהשמ :תבותכ

 70 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 106 | :םושייה .סמ

 50 םגד

 :הקלחמ

 א"ה

 והווד אל

 - 1ז2 -

 50 -דוצ הא : :הנבות

 26 ז

 1 :תורגש
00 

 :תינכתה םש
 108 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 5 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:5 

00 

 ץסתדאגא

1 

 :ןופלט

 ץימד %? | .דועת

 ן/ 64 :סוב ןכדוע



 סס56מוקדוסא : :רואת

 =סזזפ 5'54|55588 קהזאזשס םטזקטז הצ 55קגה גז [א6 4אג620 אאא 5

 ;גכא זהש א₪55ז 0- זה= ה.

 זש 86 עפשס :זםה סמסכ[אההצ 5559%0ןצ אזזה 5צ15!|5ז 45516%א50 זס 15.

 אג-80 6אקבא5ו סאפ 60845 25 קגאז 2 0- ([ז 1.

 6סוושאד 5 : :תורגבעה

 אצה 5 : :ההתיממ תו"ליזב

 55 ח8158ק קאואז סעזקטעז ם0[ז0ה םםזזזזא6ס

 50 -דצ ה א : :הנבות בח סו ה ₪5 : :דויצ

 :תינכתה םסש 40 םגד 360 גוט 8% :בשחמה

 5% :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 ו :תספדמ
 ץסתדאאא :רינ-טרס

 ל/1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03-51921 | :ןופלט [וכימ :הקלחמ ימואל 911  ;דסומה

 יל/עבג .1 :רשקה שיא א"ת 8 םו711י7י? | :תבותכ

 ןימצ :דועת 2070 :;הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 74% :םויב ןכדוע 233  :םושייה .סמ
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 סס56הוקדוסא : :רואת

 5[845 55588| 58 -08 זא6ש [8א 360.א[11 455 588| ,זה=שא 801 1

 ץהססהגא [א 6085,ז שא םא660ז6 [ז,ג|| [א 0א6 1

 .אס !זאא םסזז[א6 א:65558צ.

 6גא ג( 50 85 ט5שט זס =םז6 ה,קגז6ה גאס 5א66טזש 6הז|(00050 קגטטאהאב.

 ג :א5ז,-0אטפא16אז 1-ק355 455 588| 64 "6086 51אק| 2 ק40068445 ;:=0((+ 0.
 ססהואושאד5 : :תורנעה

 אצה 05 : :תתספמ תולדימ

 4555481682 65767 קגז6א

 תגחסוה 6 :

 360 אוט

 505 : :הנבות

 :תינכתה םש| 40 םגד :בשחמה

 8% :שורד ןורכז = :םיטרס יננוכ
 -- :םסיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ :דסומה ימואל קנג

 א" ת 8 8הולבנגיליל :תבותכ

 011 :הררחוש תינכתה

 והווד אל ו

 232 | :םושייה .סמ
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 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

55: 

00% 

 ץסתזתא\א

 03- 1 :ןופלט

 ילועבג .נ :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 :סויב ןכדוע

1 

764 



 ל

 סש56הוקדוסא : . :רוא>ת

 דזהגא5(ז65 360 08056ז 6006 [אזס 455 58|588 |הא6טעג65 500466 זז ם4אאז5-

 סאואושאד 5 : :תורגבפה

 א=צשעסמס5 : :וותינמ תוידיזנ

 םש6005 455 62(|588 081665 86

 50 דו 3: :הנבות הג חסושה ה : :דויצ

 :תינכתה סש| 40 םגד 360 גוט 8% :בשחמה

 ןסא :שורד ןורכז - :סיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 20 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסאדאו3א :רינ-טרס

 ל1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03-51921 | :ןופלט ןוכימ :הקלחמ ימואל ;01ב  :דסומה

 ילועבג .1 :רשקה שיא א"ת 8 ט/7ב1יליל | :תבותכ

 ןימצ :דועת 9 :הררחוש תינכתה

 והווד 7 :םיאנת

 74% :םייב ןכדוע 235  :םושייה .סמ
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 ס556הוקדוסא : :רואת

 45: א5ד1= 5 |[8הגהצ 60אזגס0ו. [אקעז 15 0ג[(צ 0566 05 12

 5צ5זםא השזג|[א5 זגקש5 4660801א6 זס קהש05-[א60 60[ז=[ג.

 סהז|צ הם>08ז5: ן.גהקק| :6ז[םא'5 זבק65 ג5615ז6ה. 2.ץצג[|( 5|8 זגקשםב [א

 ן[8הההצ. 3. |ןזטהההצ [אטשאזסהצ |[5ז. ₪5608%6.4א060 זגקשפ5 זץ 8₪ 0

 ססלםאסוא6 טקסא 68[זשה[ה. 5ז ז[5ז 160( 26810016 ;ְ) 2
 סוואושאד 5 : :תורעה

 א=צ/ס0א05 : :תתיממ תוליזמ

 זג?ק6 זגקם-|זההגהצ 60אזגס| ([האגגהצ

 50 -דוצ ה 3 : :הנבות תהחסוו ה : :דויצ

 :תינכתה םש| 25 םגד 360 גוט 8 :בשחמה
 1208 :שורד ןורכז ₪ :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2311 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס
 :;ופרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ [ תארוק

 000% :תספדמ

 עסחדתאא : רינ -טרס
 1 :ןיוות
 070 :יטפוא ארוק

 203 :ןופלט ן"עמ :הקלחמ 7ע-7% | :דסומה

 טמיצ .כ :רשקה שיא דול הפועה למ1 :תבותכ

 ן"מצ 4? | ,דועת 202 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 ו 76 :סויב ןכדוע 205 | :םושייה .סמ

- 176 - 



3 

 ספ5פסמוקדוסא : :רואהתה

 טלפ/טלכ תלכת לש הרקמב הולודג תודובע רוצאהש לש הויעב לע הורבגתה:הרטמ

 ליכמה קדבמ הינכותה ההקכול ץבוק הביהכ לכ םע .םידבוע עהיאש םיצגכה דחא לע

 רוצפהש רשפאמ הא ** רצהמ * קדבמ .ץבוכב הבהכנש הנורהאה המושרה לע םינוהנ

 קדגמה ההיכל תורידה .הדובעה הכספוה ו(בש םוסמב ץבוכה תדמעה י"צ הדובעה

 .רבעומה ץבוכה לע אצמהל הלוכי קדבמה תמושר .זהינכותה השקכב יפל איה
 סאו םאד5 : :תורגעה

 * 0356א-ק01אז <+ הם5פזגהז
 א=צ/שסאכ5 : :וותינמ תוודיזב

 ץבוק רוצהיש רוחהמ סדבגמ

 50 -ד צה 35 : :הנכות הב הסום :

 :תינכתה םש| 50 םגד 360 או! ט 8. :בשחמה

 6% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ /
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: 100% :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0 - :תספדמ

 קסתדאאא - :רינ-טרס

 סו 2 :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"רממ |:דסומה

 בהכב הוינפ :רשקה שיא א"ת היריכה ט"גהשמ :תבותכ

 [ימצ אל | :דועת 371 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 64 :םויב ןכדוע 20% | :םושייה .סמ
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 קס

 ) איי'זנימ
 יצוא גשחמ ימושיי ךיוומ

 ספפסהוקדוסא : :רואת

 .תהומלש ** הוליסמ לש תודיהיב הרישי השיג הדיהי ג"ע ץבוקכ < גוציעל הרגש

 :תורנעה

 :תתישפכלמ תולימ

 יטנגמ טילסקת הליעמ 7ש גוציו-ץבוק

 תגחסווה הם :

 360 ג! ש 8. :בשחמה

 - :םיטרס יננוכ

 ₪ :םיטילקת יננוכ

 40 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"רממ |;דסומה

 היריפה ט"בהשמ | :תבותכ

1712 
 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 7  :םושייה .סמ
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 בוציע

 6סואושאד 5 :

 * גז

 א םצס0 85 :

 ** זא\68

 הרישי השיג תדיחי

 :  505תוכנה:?  .|

 25 צמאאז

 :תורגש
 :תינכתה םש

 5% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 20.6 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:5 

00 

 ץסאזאא3א

1 

 :ןופלט

 בחכג ה!י19 | ;ושקה שיא

 ןימצ אל :דועת

 :סויב ןכדוע 746



 ו

 סס568וקדוסא : :רואת

 .יכסרלקכמ-ןיווכ הטישב לודג םינתשמ רפסמ הולעב תוינאילוב הויצקנופ טושיפ

 .תויצכנופה רפטמו םינהשמ)ו רפסמ:טלק

 .םוצמיצל זהינ םא,םצמוצמה יוטיבהו ירוכמה יוטיבה:טלפ

 6סאואו 6אד5 : ;:תורגְה

 א =צ/שעסמס5 : :ורתיפלנ תוודימ

 יקסרלקמ-זיווכ הוינאלוב תויצקכנופ םוצמיצ תינאילוב-הרבגלא

 50 -דצצ 5 : :הנבות ההח סו ה ה : ,

 :תינכתה םש םגד 0 גוסטס 42 :בשחמה

 1ן0- :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 :תספדמ

 ץסאדאאא :רינ-טרס

 מו : ןיוות

 יי . :יטפוא ארוק

 :ןופלט בשחמ :הקלחמ 7"אפר | ;דסומה

 :רשקה שיא א"ה 7063 ד"ה :תבותכ

 [ימצ אל | .דועת 02 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 74 :םייב ןכדוע 185 | :םושייה .סמ
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 שר ל ₪ ₪4

 [ינא 7

 ס5508וקדוסא : :רואת

 50/0%55 |₪65 5צ5ז5א5 0" א ג|6688416 |זאשגה =00הז 0א5 א[זה א טאאאאא5,

 8צ 506655 515 0%5ה ה5| אגז[כא.

 זהב >ק20:555 -0אצ58665 5608 אגזה[665 א[זה קה0ק58זצ 3 גאס 60א5[5זםאז

 סהסשאן[1א6. זהם םהצפה השוהאהז[1טא =ג6ז0ה 05 584(|4665ז[:0א 0א זהושט 5

 15 6160וזשס 8+צ+ זהש א6זהסס סת 6885,604..8אקטז שא סעאאגו ,גקא < 1
 6סאואושאד : :תורעה

 א6צסהם5 : :תתשממ תוליחמ

 00%58-א5: גאגז[:סא |[א628- 05

 ו :הנכות
 :תינכתה םש םגד 0 גוש 22 :בשחמה

 סא :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ ₪ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ \
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 558: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 0% :תספדמ
 ץסאדאאא :רינ-טרס

 1 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט בךשהמ :הקלחמ ל"א9ו |;דסומה

 -- א"ה 7063 ד"א | :תבותכ

 !*אצ אל עת 11 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 76 :םויב ןכדוע 18% | ;םושייה .סמ
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 ספ56מוקדוסא : :רואהת

 הויצקנופ לע םיכבוסמ םייארבגלאו םיילובמיס םיבושהל הנכה ךרעמ 1-כאס

 .םיילנויצר םימדקמ םע םיבר םינתשמ הולעב הוילנויצר

 .ררעמל הו!ארוקכה זרטרופ תוינכוה בהוכ שמהשמה .היצרגטניאו( הריצג ראשה זיב

 סאאו=אד 5 : :תורעה

 א 6צ/שעסמ5 : :וותיפמ תוודיזנ

 ילובמיט בגושיה הרבגלא

 50 -דוצ ה : :הנכבות ה חסוצשה ה : :דויצ

 1 :תינכתה םש םאגד 0 גוט 2 :בשחמה
 5 :תורגש ןקסא :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00% :תספדמ

 ץספזאגא : רינ--טרס
 מ/1 , . :ןיוות

 5 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ 7"אפר :דסומה

 בתכב הוינפ :רשקה שיא א"ה 7063 7"(ו) :תבותכ

 ןימצ :דועת 13 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 78 :םויב ןכדוע 387 | :םושייה .סמ
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 ס550מוק?דוסא : :רואת

 65%6ג.+ 5%מהסטז1 אש >08 50:7[א6 56ז5 05 510וז גאשס0ט5 אסא( אגא

 ג(5[66804 500 הז [0א5. אשאזסא-הגקא50א ז=ש6הא1006 15 0550,00ַז 1= 5

 115 5הג5[0אז זש6האזםט6 1% [אצסאםס אטזסאהז 64.

 זאס שאזה[565 61צם 6801656 05 ;[80א4661 08 ג 5187ק|5 "5זשק הגוצ1אס"

 זפ:הא[סעש 08 14קה0ש1א6 [זשההזז0א 101 :
 ססאואו6אד5 : :תורעה

 א5צס0₪05 : :זרתינמ תוודימ

 60ַ\56[0אז אשאזסא-הגקה5פסא [180א466]  ם00ז[0א5 א0א-1אשג8 ם304ז 5

 50 דו הם : :הנבות תג חסה ה :

 :תינכתה םש|165 םגד 370 גוש 8%. :בשחמה
 6 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 5 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 01 :תספדמ

 ץסתזאגוא :רינ--טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "21 :ןופלט .מיש .המ  :הקלחמ תיילמ :דסומה

 בקעי םיסנ ;רשקה שיא הפיה ז:ינכטה וויר'ק | :תבותכ

 ןימצ :דועת 51 :הררחוש תינכתה

 םולשת אלל :םסיאנת

 7% :םויב ןכדוע 229 | :םושייה .סמ
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 ס556הוקדוסא : :רואה

 .יפוס הוורב הפיצר היצקכנופ לש זו:תנ םוהת לע לנויצקנוע לש היצטודימינימ

 .יוצר קכויד םע םיכוע הלקבטב אוה בשהמג תויצקנופה גוצי

 .הויביטרטיא הוטיש !לאו,דומצ טנידרג וא טנידרג איה הטישה

 םע תילמיטפוא הרקב לש היעבה תא רותפל זתיג ותיגכותה תרועב

 .הויזלאיצנרפיד תהתואושמ י"ע הרקבל םירושקה גצמ ינתשמ

 ססאואו=אד 5 : :תורגעה

 אס : :תתיכמ תוליזנ

 היצצמינימ הויאיצנופיד הואוושמ טנידרג הרסבג היצצימיטפוא

 50 : :הנבות חהחכוו ה ה5 :

 :תינכתה םסש םאד 0 גוסס 21 :בשחמה

 1 :תורגש 11א :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 10 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 0065 2.5. :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ
 ספאזאגא טס
 קוב :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט בשחמ |:הקלחמ ל"אפר :דסומה

 בחכב חוינפ :רשקה שיא א"ת ז063 ד"ת :תבותכ

 [ימצ אל | ;דועת 12/70 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 776% :סויב ןכדוע 13 :םושייה .סמ
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 |ב ספ56מוקדוסא : :רוא>ת

 םייראניל םיצוליא י"ע םילבגומ הינתשמ רשאכ תיראניל היצקכנופ לש היצוימינימ

 הו(יצרטיא לע יפוס רפסמג ילמיטפוא זורהפל םיעיגמו סכלפמיס איה ןורתפה הטיש

 60 שד 5 : :תורגעהה

 אס 8 : :תתפבמ תוליח זב

 ספכלפמיס יראניל הונכה היצצימיטפוא

 50 דו : :הנכבות | ההחסואההפ: ]

 :תינכתה םש םגד 0 גוש :בשחמה \ ו
 ןסא :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ כ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ ₪ :םיטילקת יננוכ כ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס כ
 :יפרג גצ .

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא +

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 009 " " :תספדמ

 ץסתזאגא :רינ-טרס

 מ :ןיוות

 שר נר כ :יטפוא ארוק

 :ןופלט בשחמ :הקלחמ ל"אפר :דסומה ה

 :רשקה שיא - א"תה 7063 ד"ה  :תבותכ כ

 ןימצ אל  ;דועת 4/3 :הררחוש תינכתה 3

 והווד אל :סיאנת ּת

 1/6 :סויב ןכדוע 182  :םושיה .סמ
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 סס568וקדוסא : . :רואהו

 765|50 |ןואשגה קהס6הגאא[א6 קגס08| 585 =0ה | 465 אגז ג 1655, 056080548 6

 ןאזס 8,065 62683 05 אה168ה 0055 אסז =6א6560 גצג[(5(48 6085 אשהטהצ.

 זאב כקזואגו 5טועזזסא ז5 =סטאס ט4[5צ6 זהש ס560א2051ז[0צ או

 26-6140655: 5[אסאההס/|[אטהה קהס06מ4הה]1א6: הגסו םצ/| 1אשגא קאסה האג א.

 60 אד 5 : :תורבזיה

 א 0805 : :התיפמ תוליזנ

 |זא5.ה-קהס064.גאא]א6 06604205[ז[0סא ג( ןזחא

 50-35 : :הנכבות הב הסושה ה :ז :דויצ

 יי :תינכתה םש | 65 םגד 360 גאוס 8%. :בשחמה

 1 :תורגש 10% :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 100 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 55 18 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 = :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ
 ?סזת4א :רונ--טרס
 מ/1 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מיירממ :דסומה

 בחכב חהוינפ :;רשקה שיא א"ה היויכה ט"בהשמ :תבותכ

 ןימצ א7 | :דועת דג :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םסיאנת

 ן/ 64 :סויב ןכדוע 181 | :םושייה .סמ
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 ס556₪וקדוסא : :רואת

 סקזזהן2.זנסא 0- םגז|\צ 531קא6אז 05 55א51ז עם .08160וזטאגו 5

 8צ ג[ה.  קטהק055: םסזםהא[א[א6 זאש אטאהשה 0= ק(.א65 גאס הקז[אג,ןצ

 .5516א]1א5 קגססט6ז5 זס ₪ןהאש5 גאס

 60א5זאג[אז5: 60אזהה6ז5,זהגאפ 53[ק%א6אז 55004 גז 10א5 ,ק( האב 525616164110א5-

 אשזהסס : שט 05 קאזה( - םטגו ג( 00 [ז הא גאס םצאגא[6 קהטסהה הא 1.
 6ס0אואו6אד 5 : :תורגזה

 %60%קגז[ג6|8 א[1זה 188,606 גאס 808400005 5
 א6ץס0 805 : :תתיפמ תו"ליזנ

 0;ז[אן?קגזזסא ק|האא[]א6 5הה[ק4אםאז 8 סצ אגה16 קה 6

 0-5 : :הנבות תגחסושה ה : :דויצ

 :תינכתה סש גוסס 8088006785 :בשחמה
 6 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 1 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 :תספדמ

 יס אזאאא ּ :רינ--טרס
 1 ' :ןיוות

 \ :יטפוא ארוק

 223 :ןופלט :הקלחמ מ"עב להה90!1  :דסומה

 זמרטוג.מ ריד :רשקה שיא א"ה,54 לוריבג 1[1בא% | :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת :הררחוש תינכתה

 (הווד אל :סיאנת

 7% :םויב ןכדוע 239 | :םושייה .סמ
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 ס556ה8וקדוסא : :רואה

 תייצקנופ רשאכ יראיניל הונכה העצבמ .הבהרומ היטמתמ תונכה אתכרעמ ,24 ךרעמ

 תויצפואה הא תיליע הפש תועצמאג זייצמ שמתשמה .םידירפ םה עיצוליאהו! הוטמה

 יתהלב אוה םינחשמה רפסמ ,16,000 - *ילמיסכמה םיצוליאה רעפטמ .זינועמ אוה זהב

 .היצטרופסטנרט תויעב לש ליעי זורתפ תרשפאמ 'בוגיה היצפוא .לבגומ

 :תורגזה

 :התימלמ תוליזנ

 ,היצצימיטפוא ,ירא1י7 הונכת

 גוט 8. :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 .מ.ב.*י  :דסומה

 א"ה 20210 "ה :תבותכ

 דס :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 442  :םושייה .סמ

 2314 גוסמ 2

 6סאואו שד :

 >םצשסאם05 :

 היצטרופסנרט,דירפ תונכה,םימלשב תונכת

 50 דו 5 :

 קא :תינכתה םש | 145 םגד 0
 128 א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 2.6 :הלעפהה תכרעמ

 :תורגש

 :תונכתה תופש

 ו:

000% 

 ץסתדאגא

 מ

 03-36061 | :ןופלט קווש הטמ :הקלחמ

 הטמה להנמ :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 תורש תכשק

 74 :סויב ןכדוע
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 ספ56אוקדוסא : :רואת

 םיצוליא םינוהנ רשאכ םינתשמ לש ריצצימיטפואל הוינכת תכרעמ .ירא1יל תונכה

 .היצצימיסכמ עצבל םיכירצ הגש הרטמה היצכנופו

 1000 דע -םינהשמ : 150 דע -םיצוליא

 הסיפדמו הילאוד היעג עג תרוור 5 תינכתה

 :תורגעה

 :תתימפמ תולימ

 יראניל הוננת היצצימיטעוא

 תה חסה הם : :דויצ

 :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 רווטימ .א .* | :דסומה

 ביבא-לה,5 גונאיורד :תבותכ

 0 :הררחוש תינכתה

 :סםיאנת

 473 | :םושייה .סמ
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 לצ יריחמ

 רטקלא.עמ :הקלחמ

 :הנבות

 :תינכתה םש|100 םגד 65אזטהצ גוט 4-2

 120 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

\ 

 :רשקה שיא

 :ןופלט

 .6150 דע -ספאמ םינוש הצירטמב סירבא

 .תויושיגר חותנו

 ססאואופאד5 :

 א5ץ0805 :

 50-דו 35 :

 :תורגש

55: 
0% 

 יס דאאא
1 

 אב גז

"1 

 זה-ריפס .א

 ןימצ :דועת

 םולשת אלל

 76 :סםויב ןכדוע



0 

 סס56מוקדוסא : :רואת

 םזו 5ה1קא6אז 5678600:1א6. 1א6:0055 זאס 5085צז65:

 1. הגזג ק₪0605551א6 5צ5ז6א םפגו[א6 אזזה 60אזא6ז 5 ו

 6260 016א-שעק5 גאס ס05|[ל60165 0.

 . .\55ן2צאמאז אססט16 אה[]68א :[אס5 ג "5518%5 5080זז[אגו 50(עזוסא זס זהפ

 5635001( [א5 קהסהןם% ט51א6 הגגא6ה גאס 8סטעאס 5506
 6ס\ואו =אד5 : :תורגבזהה

 %:םרקהז|גה\6 א[זה 189.606 גאס 8088000385 5
 א =יעס הוכ5 : :וותינמ תוליזב

 5646כעטןַזא6 םקזואז;גזזסא 53[קא6אז 01 0

 50-35 : :הנכבות ההחסוו ה 3 :

 :תינכתה םש גו(ס 8044006785 :בשחמה

 4 :שורד ןורכז :סיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 : תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסאדא.3א :רינ-טרס

 מו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 2223 :ןופלט :הקלחמ מ"עב להה1/0 | ;דסומה

 :מרטוג.מ רייד :רשקה שיא א"ה,54 ל(ריבג :בא | :תבותכ

 ןיתצ א7 | ;דועת :הררחוש תינכתה

 ו!הווד אק7 :םיאנת

 175% :םויב ןכדוע 2%0 | ;םושייה .סמ
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 ספ56מוקדוסא : :רואת

 א,זהםאגזז6ג+ א005ן5 06 585=4001. 2001568 51אע( גז :םא 8.

 506%65 זהש 8516 6₪00גזז[םא 0> זהש ;ן0סא ₪ זא6ש 6₪00א0%א4ז א [א ג

 5גזטגגזשס קס8סט5 א5ס01טא 608 םסזה 60א-[אםס גאס טא6סא>1אשס0 601654.

 50 7[א6 4006: הצסה0616(0 ק545(408 גאס (6גאאזא 2-2

 שהסטאס אגדשג 5ג|1א[זצ אספן. 6045ז גן 2001-68 55 אגזםה [אזאטב10א .
 60 ווד : :תורבעפה

 +:04קהזוה6(8 א[זה [88,606 גאס 804800075 5

 א 5/0805 : :תתמפמ תולימ

 ג6[/0 6ה00אמאהז שה 55-אהזשה צץ

 50 דו : :הנבות תב חסוש ה 6 : :דויצ

 :תינכתה םש גוט 8. :בשחמה

 6 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק
 0% :תספדמ

 ;סחזאא\א :רינ-טרט

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 223 :ןופלט :הקלחמ מ"עב להו0!1 |:דסומה

 זמרטוג.מ רייז :!רשקה שיא א"ת,54 לוריבג [בא | :תבותכ

 [ימצ אל | ;דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 175% :סויב ןכדוע \ 24% | :םושייה .סמ
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 ) א"יזמיזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךיוומ

 סס56מוקדוסא : :רואר

 םקזוא[2גזזסא סת אגזשה אשזאטהא [א אה168ה זהם 50ק7ןצ 64085 א1זןהו

 ססזפגמאןא[א6 8+צ ה5גא5 0= םצאגא]6 קהס6ההאא[]א6 זהש טקז 403 60אבז טז סא

 קסון:כצ :0כה ג אגזשה 50קקן|צ אפזאסהא זההז אזו| [א =שטזטהש הגצם ןנ 686

 ג |א668 50ק2ת|ןצ זההא גז ק8555אז. 5זשהא[א][]א6 זהש 855ז 1אצםבזאםא]ו

 קס|זן6צ זס 50ַוז 01-"5א6אז אז 65 06 [אזםהם5ז.
 6סאואו םאד5 : :תורנפה

 <:םהק;גז|ג6\8 א1זה [84,606 האק 808800675 5 :
 א6צאסה5 : :ורותינמ תו"ליזח

 םקזןא[2הז סא אהז2א-אשםזאסהא

 50 -דע ב 5 : :הנבות והח סושה = :

 :תינכתה םש גוט 8. :בשחמה

 % :שורד ןורכז% - :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 455: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסתדתאא :רינ-טרס

 )| :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 223 :ןופלט :הקלחמ מ"עב להה1!כ :דסומה

 זמרטוג.מ ר"ד | :ושקה שיא א"ה,54 ?!ריבג [בא |:תבותכ

 ןימצ א?  :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 74% :םייב ןכדוע 25 :םושייה .סמ
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 ס5568ו?דוסא : :רואת

 .םיצולא ילבו םע םיילמינימ םיעובר זוירטירכ לש היצצימינימל הורגש הליבה

 .היצוימיטפוא תוטיש 6 הלינמ הינכוהה

 ססאואוםאד 5 : :תורעה

 א 5/0805 : :התתממ תוליזמ

 יטמהמ-הונכה היצצימינימ היצוימיטפו!א

 50 : :הנבות ה חסוו ה 6 : :דויצ

 םגד 0 גוט 6.0.6. :בשחמה
 - :םיטרס יננוכ
 - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתה םש

 :תורגש א :שורד ןורכ%
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 - 7 :םיפוסמ יגוס גאצ :הלעפהה תכרעמ

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 זכ :סיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

55: 
0% - 

 יסהאזא\א ן%

1 

 :ןופלט :הקלחמ ל"אער | :דסומה

 בהכב הוינפ :רשקה שיא 7063 "|| | :תבותכ

 זןימצ :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 746 :סויב ןכדוע 388 | :םושייה .סמ
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 סם50הוקדוסא : :רואת

 םסז:4ז2גזוסא 05 551[ג8[|[זצ 8560 םא 604ק0א0םאז 2

 ססאוווםאד5 : :תורגבפה

 א=צסמ 5 : :וותינממ תוודיזנ

6 

 והחוצה הש :

 1130 גוס :בשחמה
 2 :םיטרס יננוכ
 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 : רינ--טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 9332  :הקלחמ אווקלא |:דסומה

 ךדודשא :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :םסיאנת

 266 |:סושייה .סמ
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 סקזזא[ן?>הז[ןסא הם( [אא[ן|זזצ אז

 50 5 : :הנבות

 :תינכתה סש

 16 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 ו:

000% 

 ץסאדתאא

1/1 

 05531155 | :ןופלט

 ןמרונ זמלא :;רשקה שיא

 ןימצ% אל | :דועת

 תורש תכשל

 ון 76 :סויב ןכדוע



 מ
 ר

 ס550₪וקדוסא : :רוא>ת ר -

 סקזזצו2גזזסא 02 5285 קגהז5 50634 זההז אגא[אטא קג8ז גאג[|גטנ|([זצ

 15 08זג:אפס 08 א[אזאטא זז ב

 ה
 ססאואו שד 5 : :תורעה ר

 זב
 א6צס0₪05 : :תתמפמ תוליז ב

 :בשחמה

 :סיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 1130 גוט 8.
2 

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 אתלא :דסומה

 דודשא :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 סקזזא]12ז[סא ןאצםאזסהצ 5586 ;גאדב

 50 דם : :הנכות תג חסוצ ה ₪6 :

 :תינכתה םש

 16% :שורד ןורכז
 : תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םסירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:5 

00% 

 סתזאאא

1 

 "55 :ןופלט 9332  :הקלחמ

 ןמרונ ןמלג :!רשקה שיא

 ןימצ אל | :דועת

 תורש תכשל

 7% :םויב ןכדוע
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 קטפסהוקדוסא : :רוא נו

 תוירמונ הויעב רובע בשחהמלק הריהמו! החונ השיג תרשפאמה הינכוה + בטינמוא

 ,תונוש הויצקכנופ,הוצירטמ לפכו רובה ומכ הויטמהמ הולועפ ן:!וגכ תוימוי

 .'(כו הקיטסיטטס.תירמ!נ הצילקנא

 .תונכהתב הומדקכומ תועידי א7ל בשהמל רשיג -הרטמ

 .[ולימ יפל הטושפ תילגנאב התובהכג תינכווה תודוספ
 6סאואופאד5 : :תורנעה

 *< ההוא ז8
 א ץשעס חו5 : :תהתיפמ תוליז

 תירמונ-הצילנצא הקיטסיטטס

 50-36 : :הנבוגכו והחסווה 6 :

 םאא 8 :תינכתה םש םאד 0 גו(ס0ס 3 :בשחמה
 :תורגש 50% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םסירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסאזאגוא :רינ-טרס

 תעמ :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט אנכרמ :הקלחמ 7"אצר :דסומה

 בחכב הוינפ :רשקה שיא א"ו 7063 71"ו) :תבותכ

 ןימצ :דועת 12 :הררחוש תינכתה

 !הווד אל :םיאנת

 74 :סויב ןכדוע 385 | :םושייה .סמ
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 וב

- 

, 

 ב

 כ

 ו

 כ

 "דךיזב
 ו יצרא ןשחמ ימושיי ךירזמ

 ם6568ו?דוסא : :רואת

 הקכצהא םימולשת ךרעמ

 .תונמוא הוהפשמבו תונועמב

 םיינורכ םילוהו םירווע,םינק% םיכינה לש תוהכונו

 ,דעסה זרשמו הוימוכמה הויושרה בויהו הקצההו דויצ *ימולעהב הונועמה יוכז

 םייביצקה עיהוור תכירע

 :תורגעה

 :תתיפמ תולימ

 םימולשתה ךדעט הונועמ

 ה סשה 6 :

 165 םגד 370 גאוס 8 :בשחמה

 2 :םיטרס יננוכ
 :םיטילקת יננוכ 2314 גוסמ 2

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"למ |:דסומה

 םילשורי הממור | :תבותכ

 :הררחוש תינכתה 112

 (הווד אל :םיאנת

 355  :םושייה .סמ
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 .הוהכונהו םימולשתה יבגל עייטטיטטסו

 :הנכבות

 :תינָּכתה םש

 9500 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 2.6 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 .א*א :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 :סויב ןכדוע

 ססאואו=אד 5 :

 6 5צס0 ₪5 :

 90-דוו הם :

:5 

09 

 ץסחדאאא

 מו

"201 

 תילגרמ

76 



 \ א ו

 ס656מוקדוסא : / :רואה

 .םיחטשה יבשוהל תוהצ תהודועהת תספדה

 .תבוהכ יסיטרכו ,םיהטשה יבשוה םשרמ ץבוכ -טלק

 .םינו:ה(הצו! םינובותהכ,םינופלא ,הוהו תודועת -טלפ

 .תומושר 800000 -תומכ

 ססאואושםאד8 : :תורגבהה

 א6צסה5 : . ;תתהתינמ תולימ

 תוהצ תודועתה זותוהצ :ו!פלא םיבשוה-םשרמ

 50 דו 35 :  :תהנכבות חה חסה 36 : :דויצ

 :תינכתה םש | 165 םגד 370 גאוס 8. :בשחמה
 5 :תורגש 00 :שורד ןורכז ד :סיטרס יננוכ

 0 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 21.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 ץסחדף4אא :רינ-טרס

 ג :ץיוות
 :יטפוא ארוק

 "011 :ןופלט :הקלחמ "למ | :דסומה

 ןייטש .מ :רשקה שיא םילשורי הממור | :תבותכ

 ןימצ :דועת 12 :הררחוש תינכתה

 והווד א7 :םיאנת

 ]1 746 :םויב ןכדוע 351  :םושייה .סמ

- 197 - 



 ס656הוקדוסא : :רואת ר

 .תואירגה דרשעמ םילוה יהבג א"כ לוהינ

 .םילוהה יתבב םידגועה לש הופסונ הועשו,הויורדעה,הושפוה,הוהכונ םושיר

 .רכשה ךועמ רובע םיצבכ תנכה,םיצבכ [וכזע.תו|גינה תוקכידב

 סו :תורעה ה

 א6ץשס0₪05 : :תתממ תוליזמ יב

 תוהכונ םילוה-יוג הואירג םדא חוכ

 50 דו : :הנכבות תהא סו ה 85 :

 :תינכתה םש| 165 םגד 370 ג!ט 8% :בשחמה

 108 :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 : תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 :תספדמ

 ץסהדאגא :רינ--טרט

 תא :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 0.1 :ןופלט :הקלחמ מ"למ) :דסומה

 :רשקה שיא א"ת,33 הימיה ,וווהי | :תבותכ

 [ימצ אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 וה!וד אל :םיאנת

 76 :סויב ןכדוע 337  :םושייה .סמ
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 :ס56הוקדוסא : :רואת

 .הימרפה יהוור בושיה :הו(ימרפ-וקכלא

 הדובע רובע םולשה ךרוצל עינו ת1 תקפסא

 העפשה לע עיג(הנ הקפסא

 .ישדוה עיטג לע הדונעה

 :תורגבזְה

 :דרתינמ תוודיזב

 ריהמה הוימרפ

 ההח סוש ה ה5 :

 370 גוט 8% :בשחמה

 3 :םיטרס יננוכ
 - :םיטילקת יננוכ

 165 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 א"ת,33 הימיה הדוהי :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :הווד אל :סיאנת

 334 | :םושייה .סמ
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 תומרונ הטישב

 .ריהמה ררוצל הדובע תועשב

 :הנכות

 :תינכתה םש

 % :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :רשקה שיא

 :דועת

 :םויב ןכדוע

 .הוימרפו

 ןימצ אל

 .םידבוע 60 רובע שדוהב הועונה 20000-כ

 6סאואושםאד 5 :

 א םצוצס 05 :

50-35 : 

:5 

000 

 סאד אאא

 תמו

"|11 

| 75% 



 :רואת ו ר

 ו

 ספ5ס0₪וקדוסא :

 .הפוקכה ירבה תונובשה לוהינ .הרבחה ידבועל םילומגה הפוכ לוהינ תכרעמ

 .תורת*ל םהפסוהו םירבהה יהוור בושיה,דדמה הודוקנ.הואולהה,ז[והה

 .תוינדי תוארוהו רכשה החנרעממ הומואר:טלכ

 וקכלוסש תואולר המישר,הוישדוה הועונה רד,הויאזוה הורהי המיאר:טלפ

 .םיהור לע הויונש תועדוהו

 6סאואו₪אד 5 :

 א5ץ0 805 :

 :תורדרעה ר

 :תתיממ תוליזמ יב

 םילומגה חוור גואולה זוה

 90 : :הנבות תגחסוש ה ה6 : :דויצ

 360 ג!0 1.8.4. | ;בשחמה
 4 :םיטרס יננוכ
 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס /

 :יפרג גצ /

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

, 

 ג

 ל

 ו

 ל

 7ע-7א ;זסומה

 דול הפועה 7מ5מ1 | :תבותכ

 2 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 316  :םושייה .סמ

 2314 גוסמ <

 :תינכתה םש 30 םגד

 6% :שורד ןורכז
 : תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 07 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 
 יי

 זספזאגוא
1 

6 

 :ןופלט :הקלחמ "כתר 3 ן"עמ

 טמיצ .כ :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 והווד אל

 7% :סויב ןכדוע
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 ס556מוץדוסא : :רואגרו

 ריוא הווצ וויוליעפ תכרעמ

 ,שפוה ייוכצ.הופסונ תּועש,לשא ימולשה הבשהמ,הוסיט עוציג לע החהווזמ תינכתה

 .םיירוטסיהו םיישדוה,םייתקכלהמו םיישיא עיהוויד ההוודמו

 .םיסוטמ יעוציב הווד ,הסיט וועש תולע לש םינוהנ

 .שדוהל טלקכ וומושר 17000 -כ
 ססאואו6אד : :תודעה

 א צא : \ :התימפמ תוליזמ

 הסיט-הועש ריוא-הווצ

 0-5 : / :הנכבות חגחסווה 5 : :דויצ

 360 ;ג(סְס :בשחמה

 4 :סיטרס יננוכ

 גוסמ 4 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 7ע-7א | :דסומה

 דול הפועה למנג :תבותכ

 0 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 315 | :םושייה .טמ

 :תינכתה סש| 30 םגד

 66% :שורד ןורכז%
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 20 :תורגש

20000 20164 

5 1 

 :תונכתה תופש

55: 
0 

 זס זאאא
 תו

76 

 )"3 :ןופלט ן"עמ :הקלחמ

 טמיצ .כ :רשקה שיא

 ןימצ אל | :דועת

 והו(ד אל

 76 :סויב ןכדוע

- 201 - 



6 

 כ5568וקדוסא : :רוא>ת

 .םידגוע גא ץגוכ לוהינ

 %וגר םע *יעובש ז!כדע

 םידגוע בא-ץבוכ ןונדע תומושר :טלקכ

 םיישיא םינוהנ לש ישדוח

 העונת יסיטרכ 2000 -כ -

 .ז:נגגמ ינוהנ יפל םיידמעמו

 .שדוהל

 .תרוכשמה ץבוק רובע ן[וכדע תומושרו דבוע יטיטרכ :79

 :תורנעהה

 :תתממ תו"ליזנ

 טידבוע-ץבוכ  תרוכשמ

 תגחסושה ₪6 :

 360 ג!(ש 2 :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 2314 גוסמ 64 :םיטילקת יננוכ

 30 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ן["עמ :הקלחמ 7ע-לא :דסומה

 דול הפועו למ | :תבותכ

 4/68 | :הררחוש תינכתה

 ןהווד אל :םיאנת

 321  :םושייה .סמ
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 60 ווד :

 א 5/0 805 :

 50 3 ם : :הנכבות

 :תינְכתה םש

 666 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

55: 

00% 

 0 זאגא

1 

6 

 03972873 | :ןופלט

 טמיצ .כ :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 | 76 :סויב ןכדוע



 ) א"זניזמ
 יצרא בשחמ ימושיי ךירזמ

 ס556מוקדוסא : :הואת

 הוהמו םיישיא םיטרפ ליכמה םידבוע בא ץבוכ לש זוכדעו הריצי .הוישיא תומושר

 .התנכדועמ הרוגשמ םו:לשהל סיסב

 םיפטוש תהוהודמ בכרומ :טלפה .ישיאה ץבוכב םייוניש םיליכמה עיעיטרכ :טלקה

 .זונגנמב םידבוע תסטרכ הוהמה רלהמה סויסב דבועה יטרפ %וכירו עוציבה רלהמב

 .םייעובש םה םינוכזעה .הרוכשמה יסיסב זוכדעל םייונישה םירבעומ ליבכמב
 08: | :תורעהה

 א צה 5 : :דרתיבלנ תוליזנ

 םידבוע-תבצמ הרונגנשמ 7ו(הנ

 50 : :הנבות תת סו ה ה : :דויצ

 :תינכתה םש 25 םגד 360 ;ג0!9 8% :בשחמה

 5 :תורגש 40% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 20000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 5 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 , :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 :תספדמ
 ?סאדת\א :רינ--טרס
 1 :ןיוות

 06 :יטפוא ארוק

 223 :ןופלט ז"עמ :הקלחמ 7ע-7%א  :דסומה

 טמיצ.כ :רשקה שיא . דול הפועה למ | :תבותכ

 ןימצ אל |:דועת 64/68 | -:הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 ון 7% :םויב ןכדוע 147  :םושייה .סמ
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 0550₪וקדוסא : :רואת .

 .הו!נמיהמ הכידבו םידבוע ץבוקכ-בר זו כדע .הנידמה הורשב א"נ לע עדימ ז!גרא

 .םיגירה םירקכמו םייוגש הוהוד תאצוה

 .זכהב הורשמ *1ותנל םידגועה ץגוכ הלבכה

 60 ווד 5: :תורעה ר

 א6ץוא0₪05 : :תתפממ תולימ ב

 הכיטטיטטט םדא חוכ

 :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :סיטילקת יננוכ

 370 גוש

 ןסה דוהנ

 ג חס ה 6 :

 165 םגד

 :הנבות

 :תינכתה םש

 950* :שורד ןורכז

 90 -דו גם :

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גאוטמ

 : תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ--טרס

 :ןיוות
 :יטפוא ארוק

:55 

0% 

 ?סאזאאא

 מ

 :ןופלט :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 :רשקה שיא םי הממור,היריכה | :תבותכ

 ןימצ 7 :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל יי

 76 :סויב ןכדוע 1%0 | :םושייה .סמ
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 | יצרא

 סס56מוקדוסא : :רואה

 .א"כ תכרעמ

 .םידבוע לש םיישיא עיטידרפ :טלק

 .א"כ תכרעמ לש םייטסיטטס תוהודו טרע תהוהוד :טלפ

 .תייוגש הודו א"כ ץבוכ זוכדע,הוניכה תוקכידב,והכידבו רמוהה וטילכ :םיכלהמ

 .תיעוגש :תורידת
 ססוואוםאדפ : :תורבנה

 א צס0 05 : :וותינמ תו"ליזמנ

 הכיטטיטטס ל!הנ  םדא חוכ

 50-35 : :הנכבותו תהחסושה הפ :

 :תינכתה םש םגד 0 גו(ס :בשחמה

 0% :שורד ןורכז 5 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 1.3 :הלעפהה תכרעמ 200 :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 455: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00% :תספדמ

 ץסתזתאא :רינ-טרס

 קו/1 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ א"עה :דסומה

 הונ .י :רשקה שיא דול הפועה למג :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת \ 8 :הררחוש תינכתה

 ןהווד אל :םיאנת

 ן] 7% :סויב ןכדוע 19 :םושייה .סמ
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 :רואגו

 .םייטטיטטס םידוביעל טקק

279 

 םיבשותה
 :תורגלה

 :תתיממ תו"ליזנ

 םירטפ1-רפס סינגשוה-םורמ

 360 גוסס 8% :בשחמה

 3 :םיטרס יננוכ
 גוסמ 4 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 =- :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 : רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 םינפה ךרשמ |:דסומה

 םי ןיפור היריסה :תבותכ

 13 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 143 :םושייה .סמ כמ

 ישדוה ץנ!קכ,םירטפנ רפס

 תב הסושה 36 :

 ו

 .םילוה *הבמ הריטפ הועדוה :טלכ

 ישדוה ץבוק,םיבשוה םשרמל

 .יתנש םירטפנ טסכנפ הטפדהו

 הקיטטיטטס

 :הנבות

 :תינכתה םש| 65 םגד

 086 ;שורד ןורכז
20 

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 זןוכמה :הקלחמ

 :רשקה שיא

 :דועת

 והווד אל

 :םויב ןכדוע
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 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ

 :ןופלט

 ןימז אל

 ס656הוקזוסא :

 .םיבשוהה םשרמ זוכדע,םירטפנ ירפס האצו:ה,יצרא תוריטפ םושיר .הוריטפ רפס

 ,הקהיטסי 7

 םשרמ םע היגול הלבכה,היעדוה הטילכ :תולועפ .טינוש ווודסומל םיסיטרכ

 ססווושאד 5 :

 א 5צסהא25 :

 90 דומם :

 5 :תורגש
2000 

5 

:55 
0 

 ץסתזאאא
1 
 טז

2-1 

 זוריע

7% 

/ 



 ב

 סש56מוקדוסא : :רהוא>ת

 .םילוה יתבמ הדיל הועדוה :טלכה .הדיל תודועת תקכפנהו םידלוג רפס לוהנ

 ,םייהנשו םיישדוה ([הופנ יפל) הודיל ימוכס,םידלונ סכנפ,הזיל והוזועת :טלפה

 .ישדוהו יהנש םידלונ ץבוק,םיבשוהה םשרמל תועפסוה ץבוסכ

 -םערמ ץבוכ זוכדע,םיבשוהל הקולהו הדיל הודוצה הספדה,ןתהקידבו הועונוה תטילק

 .הנשל 85000 :הויו2כ .םיבשותה
 סאו םאד5 : :תורנעה

 א םצשסהס5 : - :;התימלמ תוליזמ

 םידלונ-רפס הדיל-הודועה םיבשות-םשרמ

 50 -דו/ב הם : :הנכות תהחכווה ה :

 :תינכתה םש | 65 םגד 360 ג(ט :בשחמה

 8 :תורגש 00 :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 00202 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 3330 גוסמ < :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 5 21 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ
 דא :רינ--טרס

 עו : ןיוות

 עז :יטפוא ארוק

 "11 :ןופלט זוכמה :הקלחמ טינפה דרשמ |:דסומה

 זוריע .ש :רשקה שיא םי זיפור היריקה | :תבותכ

 .זימדצ :דועת |13 :הררחוש תינכתה

 והווד אלק :םיאנת

 75% :סויב ןכדוע 144 | :םושייה .סמ
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 יצוא 7

 סש56מהוקדוסא : : :רוא>ת

 םישנא הומישר הספדה,תופנל ב"א תומישר תספדה,הירי ילכל הו!נוישר הספדה

 .הוכיטסיטטטו ל"נכ :טלפה .הירי ילכ הסטרכ :טלכה .םהיהונוישר וא ו!שדיה אלש

 .תוארתה האצוהו תונוישר תספדה,זוימ,טרס לע הסטרכה וואלעה:םיכלהמ

 ססאואושאד 5 : :תורעה |

 5זצז[ גאגא אגאה06א5אז
 א=צס 5 : ;תתפממ תולימ

 רירי ילכ תונוישר תטשרכ הירי-ילכ 7והנ

 50 דו: :הנכות תה חסוצה ה :

 :תינְכתה םש| 65 םגד 360 ;ג(0 :בשחמה

 90. :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש : :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסאזא49א :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "71 :ןופלט זו|כמה | :הקלחמ םינפה דרשמ | :דסומה

 דובכג .ש :רשקה שיא ןיפור היריכה :תבותכ

 ןימצ :דועת 13 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 ון 7% :םויב ןכדוע 1%2 | :םושייה .סמ
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 ) אייזביזב
 יצרא בשחמ יתושיי ךירומ

 סס568וקדוסא : :רואת

 601:66ז:כא ם5 םגזג סא זז]אש [אצש5זםס 8+צ 5זה-= ם[צ[ס6ט ןאזס 68065 0+

 ץגגצ|א6 5זגאסגמס הגזש5 ק58 ₪008 סא 6זזץ1ז[55 68150 טטעז א1זה1א א

 .0[55אא6אז 0: 8 5|0אז.

 מ:>םגז5: גאגו(צ515 05 5זג>> ק80000ז צ6 גאס טאקה0סט6ז[צעש 1

 :|זאאז זזה< 1אצ65זא6אז ה5קסגז 5308א1א6 ז:אש גאס 605ז 8צ 68ג0ם5 05 5ז==
 סאו =אד 5 : :תורנעהה

 א שס 5 : :התילמ תודימ

 ז[45-א6521א5 605ז1א6 ה 1%

 50 : :הנכבות תגחסושה הש : :דויצ

 :תינכתה םש|100 םגד 65אזטהצ גזוט 8 :בשחמה
 :תורגש ן% :שורד ןורכז / :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 ₪ ש - :םיפוסמ יגוס :הלעפהה תכרעמ

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

:55581 | 
- 00 
 ?ספתזאגא -
- 1/1 
 אם גז 1%

 וכ :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 וב :תספדמ
 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03265259 | :ןופלט :הקלחמ מ"ע1 ליה | :דסומה

 רטכה .י :רשקה שיא אה 41 ךלמה לואש זש | :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת דג :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 1 7% :םויב ןכדוע 141 | :םושייה .סמ
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 :רואת

 יצרא בשחמ ימושיי ךיוזמ ה

 ס5568ו?דוסא :

 .תילוהנ הרכבו עדימ תכרעמ

 .םינמוטצמ,הואהמה.םיגיצכה ,הונובשה

 ."ץבוכ בר זוכדע,םיכמסמ בקעמ,הוניכה הוקכידג,הטילס:הוינכוה

 .,הנוכמ/סדא תועש,תואצוה,הו לב כ,הַו נמפה:טלקכה

 .ץבּוכ בר הבצמ,ןצאמ,דספהו הוור תונובשה,גולטק,ריהמת,העונ נה:תוחוד

 :תורעה

 :תתינמ תו"ליזנ

 תונובשה תהלהנה ביצנה ריהמת יאלמ

 370 גו(ס ([(- :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 זניקכק תונרעמ | :דסומה

 א"ה 28 שדקכ עצבמ :תבותכ

 3 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 1%9 | :םושייה .סמ 'מ

 בח סושה 35 :

 2311 גוסמ

 6סאואושאד 5 :

 אז 5 8 טכ66ז 606

 :הנבות

 :תינכתה םש

 8% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :ושקה שיא

 :דועת

 < צא 805 :

50 : 

5 

 5 | :תורגש
20 

\ 

:55 

00% 

 ;סתדאגא

 משה

2 

 ןניקכ .ד

 ןימצ אל

 76 :סויב ןכדוע



 ס556מוקדוסא : :הואת

 .7לע-לא י"ע הוטטה הווד תכרעמ

 הויוזמכ לע

 תוסטה

 תגורבהל םיבויחה

 .תורצ הורבחה םע םוגיא ימכסהו

 םיישדוה םיהווד,םידדוכמ הסיט יסיטרכ:טלק

 יעטכ,םיסיטרכ ירפסמ,הסיט ירפסמ,םיכידראה יפל םיעס!4 *יגאוטו

 .הולעמ הארקל םינוהנו רמוה הנכה

 .הרבהה י"ע ו:סטוהש םהלש םיסיטרכ לע אורו

 .שדוהל םיסיטרגנ 70000 -כב לופיט
 :תורעה

 :ורתינזמנ תו"לילזנ

 הקיטסיטטס הסיט-יטיטרכ הווד

 סו 6אד 5 :

 >=צשעס 05 :

 הסיט תורבח

 5-5 : :הנכבות חהבחסוה הש :

 360 גוט 8%. :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 גוסמ :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיטיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 : רינ--טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 7ע-7א | :דסומה

 דול הפועת למג :תבותכ

 8 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 318  :םושייה .סמ

 :תינכתה םש| 30 םגד

 %א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

204 

 :תונכתה תופש

 ו:
0 

 ץסאדת3א

7 
76 

 "23 :ןופלט ז"צמ :הקלחמ

 טמיצ .כ :רשקה שיא

 ןימ% אל | :דעת

 וןהווד אל

 ן 46 :סויב ןכדוע
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 תר

 ויו 7

 ספ5סהוקדוסא : :רואנת

 בושיהו ריהמה בושיה -זעטמ רפש לכ לולסמ לש היטמוטוא הבכרה -זעטמ תכרעמ

 תורבהל יטמוטוא בודה -זעטמ רטש והוא הליבוהש הרבה לכל עיגמה יסהיה קכלחה

 תונובשה לש היטמוטוא הכידב,אנייבוגה,תוריכמה הוהוד לע הרוכב,תורוה

 םיירהסמו םייטסיטטס תוהוד תאצוה -זעטמל רשקב תורצ ה%:רגהמ סילבכתמש

 .הוישדוהו הויעובש,תוימוי הוצרה .םירבטצמו םייתפוכה

 ססאואושאד5 : :תורעה

 א 50805 : :תתפמ תוליזמ

 תיריוא-הלבוה [עטמ-וטש [עטמ

 50 גם: :הנבות תגח סב 6 : :דויצ

 :תינכתה םש| 30 םגד 360 גוס 8% :בשחמה

 6% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 4 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 005 :תספדמ

 הס דתאא :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 06 :יטפוא ארוק

 03972813  :ןופלט | ןץ"עמ |:הקלחמ לע-לא | ;דסומה

 טמיצ .כ :רשקה שיא דול הפועה למ1 | :תבותכ

 ןימ% אל | גדועת 10 :הררחוש תינכתה
 והווד אל ה

 |]ן 7% :סויב ןכדוע 314 | :םושייה .סמ
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 ו

 סס56הוקדוסא : :רואת

 .לעופה צכומ - היביטרופס התוליעפ

 .םיפהתשמ רפסמו טרופס *יפנע יפל לעופה יפינסב הויבדטרו(פט הויוליעפ םושיר

 טרופס יפצע לש רהה יפל הוליעפ לע םיהווד,םיצבקכה [וכדע,הוניכה הוקכידב

 .ףינטל יביצכה חוורו

 סאו 6 אד : :תורעה

 א =ץשעסהס5 : :תתימ תולימ

 םושיר  טרופס

 506 : :הנכבות תהחסווש ה ה :

 :תינכתה םסש|165 םגד 370 גאוטצ 8% :בשחמה
 4 :תורגש דסא :שורד ןורכז 3 :םיטרס יננוכ
 2000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 0 :םיטילקת יננוכ

 : תינכתב סירושקה םילולכמ
 הא 50 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסטיטרכ תבקנמ / תארוק

 0001 :תספדמ

 ץסהזאגא :רינ-טרס

 מו : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 29". :ןופלט :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 :;רשקה שיא א"ה,33 הימיה הזוהי :תבותכ

 ןימא א? | ;דועת :הררחוש תינכתה

 והּווד אלק :סיאנת

 ]1 746% :םויב ןכדוע 335 | :םושייה .סמ
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 א ל

 סספ6מוקדוסא : :רואת

 .זאצה ףנע לש הקכיטסיטטסו רדעה רפס

 הבילהה הופוקכת,תושבכה ינוהנ לש הכיטסיטטסו רדעה רפס לש יתנש זוכדע

 .םיאצאצ [ה1מו בקלחהו

 6ס ואו 6אד5 : :תורעה

 א=צס 05 : :תתמפמ תולימ

 הואלקה בלה זאצ רדע הוקיטסיטטס

 0-3: :הנכות תגחסוצ ה 86 : :דויצ

 165 םגד 370 גוט 8. :בשחמה

 3 :םיטרס יננוכ
 2314 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתה םש
 10 | :תורגש 508 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 תו :םיפוסמ יגוס :הלעפהה תכרעמ

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: ₪ :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק
 0 1% וכ :תספדמ
 יס דאאא - וה :רינ-טרס
 סון ₪ :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 03828181 | :ןופלט :הקלחמ מ"למ | ;דסומה

 יי א"ה,33 הימיה הזוהי | :תבותכ

 ןימצ אל :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 וו 76 :םויב ןכדוע 3%0 | ;םושייה .סמ
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 ס6560הוקדוסא : :רואו

 .הקוסעתה תורש לש ישדוה יששפישטטס דוביע

 .שדוחהה ךשמ הכשלב הדובע *שווד לש םימושיר תטילק

 .םייטסיטטס תוהול תספדהו רבטצמ דוטי ץבוכ זוכדע

 ססאואו שד : :תורגעהה

 א סה 5 : :ורתוילכ תוודיזמ

 הלטבא הדונע ישרוד הקוטעו  הפכיטסיטטס

 0-35 : :הנכות תגחסוההם :- .

 :תינכתה םש| 165 םגד 370 גוש 8. :בשחמה

 06 :שורד ןורכז 3 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ 4<231 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסתדאגא :רינ-טרס

 1 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ")01 :ןופלט :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 :רשקה שיא אית ,3 תימיה הווהי :תבותכ

 :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 10/06/7% | :םטב ןכדוע 841 :םוטיה סמ

- 215 - 



 וא 7

 כ656₪וקדוסא : :רואת

 .הדובעה דרשמ -םיבינה

 .רפסה *הבבגו םילעפמב םיבכינהה םו(שיר לש יעדוה דוביע

 .רמג הודועה תאצוהו הוניהב הואצוה בושיחה

 6סאואושאד5 : :תורנגעה

 א=צס0ה5 : :תתיפלמ תוליזצ

 םיכינה הוניחהב

 ו :הנבות
 :תינכתה םש|165 םגד 370 גגס :בשחמה
 4 :שורד ןורכז 3 :סיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ ₪ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 :תספדמ

 ץסחדחגא :רינ-טרס

 1 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03828181 | :ןופלט זו1כה :הקלחמ מ"למ | :דוסומה

 :רשקה שיא א"ה,ז3 הימיה הדוהי :תבותכ

 ןימצ א? | ;ךעת :הררחוש תינכתה
 !הווד אל \ יי

 ]1 7% :סויב ןכדוע " 3%2  :םושיה .סמ
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 סטפסמוקדוסא : :רוא>ת

 .בברה להנימ

 .יתלשממה בכרה תגצמ זוכדע

 .רוציאו ךיראת ,תרצוה ,םושיר רפטמ יעל םיהווד האצנוה

 6סאואושאד5 <: :תורנעה

 א שץ 5 : :וותינמ תוליזנ

 בכר להנימ ושיר בכר

 50 דוב ₪5 : :הנבות תהגחסווה הם : :דויצ

 :תינכתה םש | 165 םגד 370.גו!וטש 8 :בשחמה
 % :שורד ןורכז 3 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 - :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 000% :תספדמ

 ץסאדאגא :רינ-טרס

 לע :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03828181 | :ןופלט זןונכה :הקלחמ מ"למ |:דסומה

 :רשקה שיא א"ה,33 תימיה הווהי :תבותכ

 ןימצ א7 | :דועת :הררחוש תינכתה

 (הו!ו|ד אל :םיאנת

 ]ן 7% :סויב ןכדוע 343 | :םושייה .סמ
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 ב

 סס56₪וקדוסא : :רואת .

 .7ע/!פל האצו!הה הכרעמ

 .הותליאשל ףוסמו לעופל האצוהב םיכילה תלעפה

 .הנתשמ ררואב הומושר םע הרישי השיגל *ו1ב באה ץבוק

 6סואושאד 5 : :תורגעהה

 א צו 05 : :תתיפמ תולימ

 7עו97-האצוה

 50-דצ ה 5 : :הנבות ההבחסושה הש :

 : :תנכתה םש|165 םגד 370 גוט 82 :בשחמה
 0% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ 2314 אוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 21.6 :הלעפהה תכועמ :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: : :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 :תספדמ

 ץסחזאגא :רינ-טרס

 1 \ : ןיוות

 אגא :יטפוא ארוק

 001 :ןופלט . :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 :רשקה שיא א"ה,33 הימיה הזוהי :תבותכ

 :דועת 3 :הררחוש תינכתה

 וןהווד אל :םיאנת

 7% :סויב ןכדוע 346 | :םושייה .סמ
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 ו

 סס56מהוקדוסא : :רואת

 הדימ וציאב הקכידבו ולאשנש תוהליאשה רחא בקעמ לוהינ .והטנכה תותליאש

 םירשהו הסנכה תוריכצמל תוהוד ללוכ טלפה .זמצב הוהליאשה לע עירשה םינוע

 .?אשע תוהליאשה לע תסנכ רגה לכל הוד כפומ זכו ו1ע1 ן[הלש ןווותליאשה לע

 סאו םאד5 : :תורגזה

 אצשסהש5 : :ורתינמ תוודיזמ

 תסנכו הלשממ ירטנמלרפ לוהינ בפעמ וסנגכ תוהליאש

 :הנכות תהחסווה 36 :-

 :תינכתה סש | 165 םגד 370 גוט :בשחמה
 :תורגש 4 :שורד ןורכז :םיטרטס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 אגהגא [צ :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 :תספדמ

 ץסתדאאא :רינ--טרס

 תו :ןיוות

 ה\גא :יטפוא ארוק

 02525111 | :ןופלט תוטיש.ת1 :הקלחמ מ'למ |:דסומה

 ןרא .מ :רשקה שיא םילשורי היריקכה | :תבותכ

 זימצ א? | :דועת :הררחוש תינכתה

 (הו!ד א7 :םיאנת

 325  :םושייה .סמ
 ון 75% :סויב ןכדוע
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 ס656מ8וקדוסא : :רואת

 תויוליעפ יפל הדובעה הוינכה הספדה : הרטמ .הואלקהה דרעמל הדובע תוינכה

 פסמו הנשמ הדיהי *"ע הניפואמ תוליעפ .םייטסיטטס הוהו ד תספדהו

 .הספדה ינרעמו ןוכרע,תוניכהו הטילקכ ללוב ךלהמה

 .ירודס ר

 .מ"עי הוכד 5 אוה תויוליעפ 3000 -ל הצירל יניפא [מצ .הנשל ההא :תורידת

 :תורעה

 :תבכויבקמ תוליזנ

 הואלקכה יאלמה זונכה

 ג חסוצשה הש :

 370 גו! ס 8. :בשחמה
 :םיטרס יננוכ

 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 - :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"למ :דסומה

 א"ה,33 הימיה הדוהי | :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 332 | ;םושייה .סמ
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 165 םגד

 :הקלחמ

 :הנבות

 :תינכתה םש

 96% :שורד ןורכז

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סםילולכמ
 2.76 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :;רשקה שיא

 ןימצ אל | :דועת

 תּורש חכשלק

 ב ןכדוע

 6סאואושאד 5 :

 א5ץס 05 :

0-5 : 

 5 :תורגש
2000 

55 

:55 

0002 

 ץסהזאגא

1 

21 

 ]ן 7% :םוי



 ס556מוקדוסא : :רוא>ת

 .תונברל הקלחמה ,הוהדה דרשמ

 .ןישורגו זיאושנ לש זופלא

 .[ז[ישורגו| זיאושנ הודועה רתאל זהינ !הועצמאב סקדניא

 .רנמוה יפל דוביעה

 6סאואו=אד5 : :תורגעה

 א=צעסה 5 : :וותינמ תוודימ

 ןיאושינו זישורג  זישורגו זיאושינ  התונבר ןופלא

 50-דוו 35 : :הנבות הגה סו ה ה5 :

 :תינכתה םש | 165 םגד 370 גוש :בשחמה

 4 :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכועמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0009 :תספדמ

 ץסתדת4א , : רינ--טרס

 מ/1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03828181 | :ןופלט :הקלחמ מ"למ .;דסומה

 :רשקה שיא א"ה,33 הימיה הדוה*י :תבותכ

 ןימצ %7 | ;דועת :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 ]ן 4% :סויב ןכדוע 333 | :םושייה .סמ
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 יא 2 ה

 סס50הוקדוסא : ו :רואת

 םיטופ :טלכה .םילוהה יהבב םילוה התלבק ידרשמ לש יביטרטסינימדא לוהינ

 בסעמו צופשיא הונובשה :טלפה .ורורחשב ו!א הלוחהה הסינכב םייפרגומוו םיישיא

 .םילוהה העונה לע הכיטעיטטס,םיבייה

 .יתקלהמ ךתהבנ םילוה תיב לנג םייהנש הוהוו ךרעמ

 .בושי הומוכמו ליג 'בק ,הייהש ,הטופה הנוווד
 ססאוושאד 5 : :תורבגה

 א=צס0₪05 : :תתיספמ תולימ

 םילוה-יואב 4 קעמ הכיטטיטטס

 50 דש 6 : :הנבותו הב חסה 36 :

 :תינכתה םסש | 165 םגד 370 גאוס 8: :בשחמה

 06 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 3330 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 21.16 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 000% :תספדמ
 ץסחזתא3א :רינ-טרס

 0% :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 24.11 :ןופלט :הקלחמ מ"למ |:דסומה

 ריבו .י :רשקה שיא א"ה,33 תימיה הזוהרי | :תבותכ

 ןימז :דועת 274 :הררחוש תינכתה

 ו!הווד אל :םיאנת

 6% :םייב ןכדוע 359 | :םושייה .סמ

- 222 - 



0 

 ספ5פ6הוקדוסא : :רואת

 .הוינוריע הואפרמ רכט

 .תוינוריע תואפרמב לופיט ילבקמ הוחהפשמ :ץגנו:כה תיסולכוא

 .םייטסיטטס ה((1ד הכפה :הרטמ

 .תומישרו םייטסיטטס הוהוד :טלפ .רופכמ יבכמסמ :טלק

 . 15000 :תויו(ומכ .תוהודו :[ו:כדע ,הטילכ :םיכלהמ

 ססאואושאד 5 : :תורגעה

 א צו ה5 : :וותינמ תולימ

 הקכיטטיטטט תואפרמ

 הג חסושת 86 :

 360 ;גו(ש :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 30 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 : רינ--טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :דסומה :הקלחמ ("פי-את אהיריע

 א"ה לארשי יכלמ רככ :תבותכ

 3 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 254 | :םושייה .סמ
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 0-5 : :הנכות

 :תינכתה םש

 5% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 26 :הלעפהה תכרעמ

 8 :תורגש

20000 

5 

 :תונכתה תופש

:55 

00% 

 ץסחזאגא

1 

 22221 :ןופלט

 רמוס .ש :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 םולשה אלל

 ן 6% :סויב ןכדוע



 וא

 ם56הוקדוסא : :רואת

 [[צגא6 [ג6 5צ5ז5ה. הגאג6645אז [א-0האגז1סא 1

 זא:וטסנא3כ זהש =01108א[א6 =0א6זזסא5: 8ג|2א66 5856ז5,80065ז 60אז 0,

 ג60:0טאזפ 565519816 האס 660עאז5 קהצ6,605|8 8%.

 ג 60א6(90ז= 1 50ק0| [585,08₪0685 אס קגצאםאז5,

 80זה אגאטג\ אס הטזסאהזשס [5 ג. .
 ססווושאד 5 : :תורנבעהה

 %:םהק;הז[ב6|\|8 א[זה 184,606 גאס 8018006075 5
 א<צס08ם05 : :ורתיבזנ תוודיזב

 ;ןאגא66 העס6םז 6570-0508 1585|5002 46600 א8ז[א6 5

 :תינכתה םש גוט 8. :בשחמה
 6 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ = :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 :תספדמ
 יסד אאא :רינ-טרס
 סע :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 200203 :ןופלט :הקלחמ מ"עב להה0/!1 | :דסומה

 זמרטוג.מ רייד :רשקה שיא \ א"ה,54 ל!ריבג זגא | :תבותכ

 [ימצ אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 76 :םויב ןכדוע 441  :םושייה .סמ
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 ס556מוקדוסא : :רואהת

 דהוימג תמאתומ,זכדועמ ילוהנ עדימב עוצבהו לוהינה יגרד תנצהל התכרעמ

 .הוהיפו רקכהמ רדסומל

 .הואצוה לע גקכעמו בוצקכיהל םילהונ הללוכו ינוניב לדוגב הודסומ המאות הכרעמה

 6סאו ו =אד 5 : :תורגפה

 א 6צס מ 5 : :התינמ תולימ

 רקהמ תודסומ לוהינ ,לש הודסומ לוהינ-רכהמ ביצקה גקעמ ?והנ

 0-5: :הנבות תגחסוו ה = : .

 תוח :תינכתה סש| 165 םגד 370 ג(0 ..- :בשחמה
 3 :תורגש 8 :שורד ןורכז - ו :סיטרס יננוכ
 10 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 3330 אגוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 5 20 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0 :תספדמ
 :סהדאגא :רינ-טרס

 )ו : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 201 :ןופלט :הקלחמ ה"למ :דסומה

 גרבדלוג ר"ד ;רשקה שיא הפיה זו!ינכטה ו*ריק | :תבותכ

 ןימצ :דועת 3 :הררחוש תינכתה

 הריכמ,תורש חכשל :םיאנת

 ון 4% :סויב ןכדוע 221 :םושייה .סמ
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 ) אייזנימ
 יצרא בשחת ימושיי ךירומ

 סס56מוקדוסא : :רואת

 .הוקלהמה ילהנמל עדימ קכפס7 ררעמה הרטמ :םידבוע הויורדעה 7ו!הנ -'ד1 ררעמ

 -עמ לש טלפה יצגכמ םיבאשנ טלכה ינותנ .םידבועה הויורזעה לע לעפמה הלהנהלו

 -ורדעה ינוהנ םיליכמ הוהודה .הוכלהמ יפל זוימב תוהוד םיטפדומו הווכשמה רר

 .םיאולמ ,הלחמ ,השפוה :זוגכ יפסכו *הומכ יוטבב הוי

 6 ואושאד 5 : :תורעה

 א <צס085 : :תתממ תו"ליזנ

 לוהו - םיזגוע הויורדעה

 50 -דוצ ב הם : :הנבות החסום :

 :תינכתה םש| 40 טגד 200 גוש :בשחמה
 408 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 25 :הלעפהה תכרעמ שנ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 00 :תספדמ
 טס תדאאא :רינ-טרט

 מ : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 291 :ןופלט הורש .7  :הקלחמ מ.1.י  :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא א"ה 20210 .ך.ת | :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת +1 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 78 :םמב ןכדוע \ 402 | :םושייה .סמ

- 226 - 

 ו ו



 :רואת

0 

 סס56מוקדוסא :

 .הדוגע הועש תכרעמ

 :טלקה

 :הישדוה תומכ

 :טלפ

 :רמוהה הטיִלָק הורידה
 :תורעהה

 :זרתינמ תוילימ

 הוורד  בקעמ

 גוט :בשחמה

 / :םיטרס יננוכ
 - :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ
200 

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 א"עה | :דסומה

 דול הפועה למג :תבותכ

 08 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 137 | :םושייה .סמ

 תווכשמ םּולעה ררוצל דבוע לכל תועש טוריפ

 הדוג1גע-הועש

 םגד 0

 .םידבועה לש הזוגע יטיטרב

 .םיטיטרכ 0

 .םינוש םיהוודו

 .חתימוי

 תרוכשמ

 תגחסוצה הם :

 :תינכתה םש

 ן06- :שורד ןורכז%
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 2.3 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט 1"ממ :הקלחמ

 הונ .* :רשקה שיא

 ץימצ א7 :דועת

 והווד א7

 :םייב ןכדוע
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 : :הנכות

 6סאואושאד 5 :

 <=צשסה05 :

0-5 

:55 

00% 

 ץסתדאאא

 קעוו

7% 



 א

 כ556הוקדוסא : :רואת

 הריצי .תוהכונג

 .יא1נש םינצאמ

 םיליבמה םיסיטרבכ :טלק

 .!כו הונואו,םיאולימ

 הוהכונ הוגש םולשה תוארוה :טלפ

 :תורעה

 :תתיכמ תוליזמ

 זצאמ תווכשמ ש₪זא ₪ווכ לוהנ

 תג חכו ה : :דויצ

 360 גוט 8%. :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 - :סיטילקת יננוכ

 25 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טוס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ן"עמ :הקלחמ 7ע-לא | :דסומה

 דול הפועוו למג :תבותכ

 +1 :הררחוש תינכתה

 והו(ד אל :םיאנת

 138  :םושייה .סמ
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 ישדוה הדובע תועש צובר

 .םינוש םילומגו

 דבוע הדובע הועש טורפ ליכמה הוהכו1 בא ץבוכ לש ז(כדעו

 ינפאמ זוכדעו

 :הנבות

 :תינכתה םש

 26 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 25 :הלעפהה תכועמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 .ב :רשקה שיא

 ןימד אל | ;דועת

 :םויב ןכדוע

 ווכרוו

 .הלהמ,השפוה

 םיטסיטטס הוהוד-יתנשה טלפה

 60 ואו =אד 5 :

 א6צס 05 :

 50 דם :

 :תורגש
1000 

005 

55: 

0000 

 0 דאאא

 קו

6 

 טמיצ

746 



 | יצוא 7

 ס656מוקדוסא : :רואת

 .תונוש תודובעל הדובע הועש הווד דלהמ

 פ"ע םינוש םינוימ יפל הדובע הועש ץבול-ברמ םיהווד האצוה רשעאמ רלהמה

 .ףוסמב שמחשמה י"ע םיבהכנה םינוש םירטמרפ

 :תורגעה

 :ותיכמ תוודיזמ

 הדובע-תועש הווד וה םדא חונכ

 :הנכות גה סווה ה : :דויצ

 :תינכתה םש םגד 0 ג(ס0 :בשחמה

 8% :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 2.3 :הלעפהה תכרעמ 200 :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 : רינ--טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט 1"ממ :הקלחמ א"עה :דסומה

 .מ :רשקה שיא רול הפועה למג :תבותכ

 ןימצ אל? | :דועת 72 :הררחוש תינכתה

 והווד א7 :םיאנת

 136 | :םושייה .סמ

 6סוואו =אד 5 :

 >םצס0א05 :

 50 דו 3 :

 :תורגש

 ו:

0 

 דא

 מ

 בונרב

 7% :םויב ןכדוע
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 ס556הוקדוסא : :רואת

 .תועש הוד תכרעמ

 .הועש יהווד ,הועש ץבוקכ :טלק

 .הוודו [(ימ ,הפילש :םיכלהמ

 ססאואושאד5 : :תורגהה

 א =צוצסמ 5 : :תתימ תולימ

 הדובע-תועש הווד םדא הוכ לוהנ

 0 גם: :הנבות ההחסוה ₪ :

 גוט :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 א"עה |:דסומה

 דול הפועה 7מ1 | :תבותכ'

 8 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 135 | :םושייה .סמ

 :תינכתה םסש םגד 0

 508 :שורד ןורכז

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 2.3 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט 1"%ממ :הקלחמ

 הו1 .י :רשקה שיא

 [ימצ+ אל | .דועת

 והווד אל

 :סויב ןכדוע

- 230 - 

:55 

000% 

 :ס0הדתגא

1 

7% 



 ה

 ס556הוקדוסא : :רואת

 .םידגבועל רכש םולשה

 בא ץבוכמ םיידמעמו םיישיא םינוהנ צו:כר םיסב לע םידבו(על רכש יבושיחה

 .תוהכונ ץבוכמ םולשתל הועש הו!*דו םידבוע

 ססאוושםאד 5 : :תורגה

 א =צשעסה05 : :דרתיבלב תוודיזב

 םישולה תרוכשמ

 50-35 : :הנכבות תגחסוה הם :

 :תינכתה םסש 30 םגד 360 גו 0 :בשחמה

 6%% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיטיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

5: 

0 

 0 זא\א

 ו :ןיוות

 6 :יטפוא ארוק

 "3 :ןופלט ז"עמ :הקלחמ 7ע-לא | :דסומה

 םמיצ .כ | ןושקה שא דול הפועה למ1 | :תבותכ

 [ימצ אל | :דועת 7 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 75% :סויב ןכדוע 322 | :םושייה .סמ
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 ס550₪וקדוסא : :רואת

 םידיוכינ :טלפ :טיבלא יטרס-טלק .םידבועה תרוכשממ םייוכינ בושיה :תרוכשמ

 ,םייונישו בושיהל םייסיסב םינוהנ הטילכ .תספדמו םייטנגמ םיטרע-םיהווידו

 יפלו( םייהפוכה םיהוויד ;הרגטצמ הטישב םייוכינ בושיה :בא-ץגוקכ זוכדע

 ללוכ זמצ ,תהתוכז 10 -כ בושדה זמצ ,םידבוע 4000 -כ *שדוה דוגיע .השירד

 .יצהו העשנ

 6סאואוםאד 5 : :תורגנה

 >=ץשסא₪5 : :תתיפמ תוליחמ

 םייובכינ תרונעמ טיבלא

 50 ה ₪ : :הנכבות חג חסווהה 5 :

 :תיגכתה םש | 315 םגד % גו! :בשחמה

 10  :תורגש 40% :שורד ןורכז 5 :םיטרס יננוכ
 0 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ לב :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 +( :תספדמ

 ודא :ריזנ-טרס

 יו : ןיוות

 אפ גז :יטפוא ארוק

 03614561 | :ןופלט בשהמ :הקלחמ םילעופה ק1ב | ;דסומה

 יוא-בוג .ר :רשקה שיא א"ה 115 י117% | ;תבותכ

 ןימצ א? | :דועעת 3 :הררחוש תינכתה

 :!הווד אל :סיאנת

 ן/ 6% :סויב ןכדוע 303  :םושייה .סמ
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 | יצוא 7

 סס5פ0סמוקדוסא : :הוא>נה

 .םייה1של יביטקאורטר רכש הבשהחמ תינכוהה .הנידמה תורשב רכשה גושיה תינכוה

 זכו,והרשמ יטרפו דבועה לע םיישיאה םינ:תנה הא ליכמה תהרוכשמ בא ץבוכ :טלקכ

 .תיטפוא האירקכב עיישיא םייוניש ספוט

 .םייוגעב ?ופטו תרוכשמ ץבוכ-בר זוכדע,יטפוא ארוכב םייונישה הטילקכ :םיכלהמ

 .ביצקה הודו םולשה זוילג ,םיקנב יוכיצ ,דבועל שולחת :טלפ
 סאו שאד5 : .

 א =צעס ה 5 : :זותינמ תוילזייזמ

 םדא הוכ תהרוכשמ יטפוא-ארוק

 50 ₪ : :הנכות ההחסווה 5 :

 :תינכתה םש|165 םגד 370 גאוס :בשחמה

 20* :שורד ןורכז 6 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 555: :םיטיטרכ תבקנמ /תארוק

 00% :תספדמ

 ץסתזאו\א :רינ-טרט

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 זו(רש .י :רשקה שיא הממור היריכה :תבותכ

 ןימז אל :דועת :הררחוש תינכתה

 (הווד אל :םיאנת

 133  :םושייה .סמ
 76 :םסויב ןכדוע
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 556 חוקדוסא : :רואת

 .םיסקנב הועצמאב םייערא םידבועלו םיעובכ םטידבועל הרוכשמ םולשה

 .םייוכינ ילמטו א"כ לע הוור :טלקכ

 תואולה ללוכ םייוכינ הומישר,םיכנב יוכיצל הומישר,תרוכשמ ישולה:טלפ

 .ביצקכה יפיעס יפל הויריהמה ווויוגלפההו

 .תוישדוה תהועונה 50000-כ םע 1א-ט"בוכמ םירצונש םישולה 13000-נ :תויומכ

 60 ווד 5 : :תורגעה

 א צץ 85 : :תתימפמ תוליזמ

 םייוכינ הרוכשמ םדא חוב

 50 דש ₪6 : :הנבות ב חסוו הה :

 :תינכתה םש| 30 םגד 360 ;ג!(ט 8% :בשחמה

 946 :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 3 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0000 :תספדמ

 ץסאדהא3א :רינ--טרס

 1 : ןיוות
 :יטפוא ארוק

 :ןופלט '- ;הקלחמ א"ה /'ריע | ;:דסומה

 רמוס .ש :רשקה שיא א"ה לארשי יכלמ ר33) | :תבותכ

 ןימצא א? | ;דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע 13<  :םושייה .סמ
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 ס556הוקדוסא : :רהוא תר

 .םידבוע הויובירתהו הואולה לוהנו הדוגע רכש םולשה תכרעמ

 .תהתוהכ!ג הווד,הויוביההה זוכדע יסיטרכ,רכש יביערמ ז[וכזע יטיטרכ :טלק

 .ישיא זו:בשה לוהנ,םיבטומל הוהוז,רנש ישולח :טלפ

 :תורבזלה

 :וותינל תווליזב

 הואולה תרוכשמ

 :תינכתה םש םגד 0 ג(ט 2 :בשחמה

 58 :שורד ןורכז 8 :סיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 :ןופלט א"עה |:דסומה

 :רשקה שיא דול הפועה למ | :תבותכ

 :דועת +2 :הררחתוש תינכתה

 וןהו(ד אלק :םיאנת

 ססאואו םאד5 :

 א 6צ0305 :

50 : 

 5 :תורגש

20000 
[1 8% 
006 

:5 
 יל

 סא זאגא
 סו

|00 

 ]1 7% :סויב ןכדוע 132  :םושייה .סמ
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 יצרא גשחמ ימושיי ךיוומ ה 'ידביזב

 סספ6מוקדוסא : :רואת

 .התואלמגו עבקכ יהרשמל הרוכשמ הכפהל הכרעמ

 םייוכינו| םימולשה לע םיטרפו! הגרדו גוריד ומכ םייסיסג א"כנ *נוהנ :טלקכ

 .התכרעמה י"ע קכפומה טפוט ג"ע םימווי

 :םיכלהמ

 ישולה :טלפ
 :תורגעה

 :תתיפמ תו"ליזמ

 חתונוגשה תלהוה הרוכשמ

 360 גוש 8. :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"רממ | ;דסומה

 היריעה ט"בהשמ | :תבותכ

 2 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 10 :םושייה .סמ

 םדא חהוכ

 תוהוד.הפילש,רכש בושיה,זוכדע,הוריבס,.הוניקכה הוכידבג

 םיבטומל הוהוד,םיקכנבל הוהוד,הרוכשמ

 65 םגד

 2314 גוסמ

 :(הווד אל
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 .ובטצמ הקפהו

 .תונובטה הלהנהלו

 6סאואו םאד5 :

 א =צע0 305 :

 הואקמיג

 0-6 : :תהנבות בח סו ה 5 : :דויצ

 :תינכתה סש

 16א :שורד ןורכז
 : תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

000% 

 ץסתדחא3א

1 

 :ןופלט

 הוינפ :רשקה שיא

 ןימו :דועת

 ]1 464 :םוב ןכדוע



 :רואת

 ) א"זניזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךירומ

 ס556הוקדוסא :

 -!כשמה ינוהנ תא תההנמ תכרעמה .תהווכשמ הודוכפ לש תיטמוטוא הנכה ,'צ+1 רךררעמ

 .תונובגה הלהנה הודוכפ הניכמו םוגארה תואלבטל םאההב זובשה ירפטעמ תהעבוטכ ,תר

 .תלהנה הכועמל טלכו תרוקגב הוד - טלפה .םייטרדנטס תווכשמ ךרעמ ינותנ - טלקה

 .תונובשה

 :תורגנה

 :תתינמ תוליוממ

 .תונוובשו אלהג,ו" התרוכשמ

 החסום :

 גו 0 :בשחמה

 :םיטרס יננוכ
 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 .מ.1-' | :דסומה

 הפיה 30584 ד"ה :תבותכ

 3 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 405 | :םושייה .סמ

 40 םאד 2560

 2314 גוסמ

 6סאואו =אד5 :

 < שצוצס0ה05 :

 5-5: :הנבות

 :תינכתה םש

 6%% :שורד ןורכ%
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 05 26 :הלעפהה תכרעמ

 5 :תורגש
2000 

 :תונכתה תופש

55: 
0 

 0 זאאא
 תו

2 

 0% ג1 :ןופלט .7  :הקלחמ

 הכשלה להנמ :רשקה שיא

 ןימצ אל | ;דועת

 תורש תכשל

 76 :סטב ןכדוע
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 ה

 ס656מהוקדוסא : / :רואת

 -בועה הובוהו הויוכצ בכעמו לעפמ וא דסומ לש םילומגה תעוכ לוהינ -'!1 רךרעמ

 זכו ג"הפוכל קכיסעמה הופתהשהו םידבועהמ םייוכנ םה טלכה יונ .הפוקל םיד

 -ה ךררעממ ?גכתהל םילוכי םינוהנר .הואוולה ה"ע םימולשהו הואוולה לע םינוהנ

 -שחה גצמ ובו דבוע לכל הרוש ליכמה ישדוה הוד ספדומ .ינצדי הוודמ וא תרוכשמ

 .הנשב ו!רבפצהש םיהור תהקולה ובו הוד ספדומ םיפסכ התנש ףוטעב .הפעופב ולש זוב

 ססהאואופאד :  :תורעה

 א <צסחם5 : :תתיממ תוליזמ

 הואולה שייוכינ  למג ופוסט

 0: :הנבות ההח כו ה :

 :תינכתה םש | 40 םגד 200 גוסמס :בשחמה

 0% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םסילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00009 :תספדמ
 ץסתדאא3א :רינ-טרס

 ת/1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 )1 :ןופלט תורש .ל  :הקלחמ מ.1.י  :דסומה

 הכשלה ?הנמ :רשקה שיא א"אה 20210 .7דבוו :תבותכ

 [ימצ אל | .דועת +3 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 76% :םויב ןכדוע 40% | :םושייה .סמ
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 [יצוא 7

 | םפ50סמוקדוסא : :רואת

 -ביפכת הוכידב :ללוכ ררעמה .םידבוע דעו לש םייוכנו תואוולה לוהינ :ה1 רךרעמ

 םיתווידה .תוהודו דיהא סמ יקוב ,םייוכנ *שולה הספדה ,בא ץבוכ ןוכדע ,התהו

 .הפופכה בצמ לש צאכרמ הודו דגועל םייוכנ יסיטרכ ,םידבועל גא יעיטרכ :םה

 .תרוכעמה ךרועמל טלקכ שמשמה *טנגמ טוט רצוי רועמה

 | ססאואושאד5 : :תורנזנה

 | א6צ שס 05 : :וותינמ תוודיזב

 םידבוע דעו הואולה םידבוע דעול םייוכגנ םידבוע דעו

 50 - דום: :הנבות גסה ה 5 :

 :תינכתה םש]| 145 םגד 2170 גו(ס 8 :בשחמה

 2508 :שורד ןורכז 4 :סיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 3330 גוסמ 2 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 21.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00001 :תספדמ

 ץסתדאאא :רינ-טרס

 לע :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03286111 | :ןופלט :הקלחמ מ.ב.י  :דסומה

 הכשלה ?הנמ :רשקה שיא א"ת 20210 .7.ה | :תבותכ

 ןימו א? | :דועת 53 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע 403  :םושייה .סמ
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 ס656₪ו?דוסא : :רואת

 רכש.וקו* תפסוה( דוסי רכש,(טורב רכש יפל רכש בושיה הרשפאמה הכרעמ - רכש

 ,דיחהא סמל המישר םימולשה התמישר-םיולנה הוהודה לג ווא הללונו,ווגרר יפל

 תכרעמה תרשפאמ זכ ומכ .'וכו 126.114,102,10] ספוט,טילומגה תפופכל המישר

 טיעובקכ םידבועל השענ וכשה בושיה .והוימרפו הורשואמ והופטונ ₪ועצ תטילק

 .הסנכה-סמ הונוטלש י"ע הושואמ תנרעמה.םיימויו

 ססוואו=אד5 : :תורעה

 א צא 805 : :תתיפמ תוליז

 תרובכבשמ

 50 דגם: :הנבות תהחסוה הם :

 :תנכתה סש| 50 עגד 360 גוט 8%: :בשחמה
 96% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ = :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 000% :תספדמ

 דא :רינ--טרס

 1 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ו

 "2 :ןופלט :הקלחמ מ"עב יול ידא | :דסומה

 יטאפ .ד :רשקה שיא א"תהת 42 דלישטור י'זש :תבותכ

 ןימצ :דועת 40 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשק :םיאנת

 76 :סויב ןכדוע 39% | :םושייה .סמ
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 ס556מוקדוסא : :רואת

 תירטמרפו השימג הרוצב היונב .םדא הכו ריהמה רכש ינוהנ "דובע-א] הכרעמ

 -שפאמ הכועמה .תונכה העכשה אלל םינוש קשמ יפנעו תודסומל תורש זהמ תרשפאמה

 -!|ה הוהודו הרוכשמ ישולה הקיפמ הכרעמה .ישדוה וא ימוי סיסג לע םימולשה תר

 .106 ספוטו םיריהמה הוהוז ללוכ םיילנויצפואו םיעוגקכ ,םייהנשו םיישד

 . * םירהא םיכרעמל םינוהנ רוסמלו לבכל לוכי רךרעמה
 ססאואושאד 5 : :תורנעהה

 + ./ג[|48|ן5 150 סא 184 360/40 1286 5
 א =צסהס5 : :ורותיבמ תוליזנ

 הליבה ררעמ םדא חוכ ריחמה תרוכשמ

 50 דו : :הנכות בח כוצה הם : :דויצ

 :תינכתה סש| 145 םגד 2570 גוסס 8% :בשחמה

 508 :שורד ןורכז 3 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ 3330 גוסמ 1
 05 6 :הלעפהה תכרעמ - - :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסתזאגא :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03286111 | :ןופלט תורש.ל :הקלחמ מ.ב.*  :דסומה

 הכשצלה להנמ :רשקה שיא א"ת 20210 .7.0 | :תבותכ

 זימצ אל | ;דועת +0 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 74 :סויב ןכדוע 400  :םושייה .סמ
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 סס56מו?דוסא : :רואת

 בושיה הינכו(ה יפל םיישדוהו םיימוי םידבוע 1000-ל הרוכשמ בושיה .תרוכשמ

 .יטודנטס טלקכ תנכהל םידכמ רבעמ התפסוהב מ"בי תרבה לש תיטרדנטס דוביעו

 .תרוכשמה דוביע ךרעמ הגצהב מ"בי תעצהל םאתהב:טלפ

 .עבש-ראבב מ"בי הורש תכשלב שדוהל ההא דוביעה

 ססאואו שד 5 : :תורעה

 א<ץשסמ5 : :תתפמ תולימ

 [ז[רובשמ

 50 -דו ג ם : :הנבות תה חסה ₪6 :

 :תינכתה םש| 25 םגד 360 גוס 8% :בשחמה
 4 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 - ניפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /[ תארוק

 0% :תספדמ

 ץסתדאאא :רינ-טרס

 1 - ;ןץוות
 : :יטפוא ארוק

 29"-1 :ןופלט ילכלכ .ה  :הקלחמ ע1מה | :דסומה

 זונבל .א :רשקה שיא הוליא .1 .ד :תבותכ

 ןימצ :דועת :הררחוש תינכתה

 תוריכש :םיאנת

 74 :םשב ןכדוע 262 | :םושייה .סמ

- 242 - 



 ו ב

 סס568וקדוסא : :רואת

 .םיצאנה הופידו יכנלו המחלמ ינגנל תויסנפ

 .תוישדוה תויסנפ ימולשת

 .שיא 20000 -כל זוכדע

 .םיטנבל הלבקכ יסיטרכ ,םילומגת זמוי .תרוכב :מוי :טלפ

 6סאואו=אד 5 : :תורנבגהה

 א צס0ה5 : :תהתנמ תוליז

 םינגנ םימולשת היסנפ

 0-5 : :הנבות ההבחסוה ה :- :דויצ

 :תינכתה סש| 165 םגד 370 גוט 8. :בשחמה

 90*א :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 2.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ
01 

 :רינ-טרס
 הס דאאא

 :ןיוות
1 

 :יטפוא ארוק

 02525111 :ןופלט ז|1כה :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 זייטש .מ :רשקה שיא םילשורי הממור :תבותכ

 ןימצ :דועת 19 :הררחוש תינכתה

 !הווד אלק :סיאנת

 ן] 7% :םויב ןכדוע 353 | :םושייה .סמ
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 ס556מוקדוסא : :רוא+ת

 .ימואל הוטבל ץבוכ הריציו (הסנכה סמ) 106 שולת הספדה

 .הרוכשמ יטרס תריבצ .םימולשתה יסיטרכנו הרוכשמ יטרס :טלק

 .תוהצ ירפסמ זוכדעו 216 הומו שר תפסוה

 .הומושר 31000 :תומכ

 .ימואל הוטבל ץבוקכקו ןטס שולת :טלפ

 ססאואו=אד 5 : :תורנגעה

 א =צשס ג 5 : :תתיטפמ תולדימ

 תרונשמ הסנכה סמ

 :הנבות תה אחסוב 46 : :דויצ

 :תינכתה םש| 165 םגד 370 ;ג1ס 8 :בשחמה
 08- :שורד ןורכז 13 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 2.6 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 : רזנ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 29) 1 :ןופלט זו|1נכה :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 . ייטש .מ :רשקה שיא םילשורי הממור | :תבותכ

 ןימצ :דועת +0 :תררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 | 10/06/76 , :םייב ןכדוע 352 | :םושייה .סמ

- 2464 - 

 50 דו :

:55 

000% 

 ץספאדאאא

 סע
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 ס5568וקדוסא : :רוא>ת

 טיבטומלו לעפמל תוהוד הקפר,םידגועל רכש ישולת תטעה .הדוגע רכש תכרעמ

 .םינוש>

 .םיהווד הפכפהו ץבוק-בר זוכדע .ישדוחה טלקכה לע התוריבס הוקידב וללוכ תכרעמה

 6סאואושאד 5 : :תורגה

 א =צסה5 : :ורתיבזכ תוודיזנ

 ריהמה הרוכשמ

 50 -דוו 35 : :הנבות וחהגחסווה = :- :דויצ

 :תינכתה םש םגד 8 3500 גוט 8עא40טשה5 :בשחמה

 10 :תורגש 950* :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 א[ 6 :תינכתב םירושקה םסילולכמ

 א6ק צ :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 תסתדתאא :רינ-טרס

 קו/1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03-31282 | :ןופלט :הקלחמ מ"ע1 1'1152  :דסומה

 ףוסוליפ .ש :רשקה שיא א"ה 8 רודגיגא [זב :תבותכ

 ןימצ :דועת 4/72 |. :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 7% :םיב ןכדוע 391 | :םושייה .סמ
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 מ

 סס568וקדוסא : :רואת

 .יניס זופצונ הצע,זורמושו הדוהיב לשממ ידגוע הרוכשמ

 .יאבצה לשממה ידבו!על םירצמו זדרי יכוה יפל רנש יבושיה

 .םישולה הספדהו זוכדע ,תוקידב ,ישדוה דוביע ,םיסיטרבכ טלכ

 6סאואושאד5 : :תורעה

 א=צ/סמס5 : :תתיממ תוליזנ

 תרובשמ

 50 דו 36 : :הנבות הבחסאהה6 : :דויצ

 :תינכתה םש| 165 םגד 370 גוש 8%: :בשחמה
 08= :שורד ןורכז :םיטטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 3330 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 276 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 :תספדמ

 ץסאדאאא :רינ--טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 02525111 - :ןופלט \ זו|נכה :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 םורטשרבגליצ :;רשקה שיא םילשורי הממור :תבותכ

 ןימצ :דועת +2 :הררחוש תינכתה

 ןהווד אל :סיאנת

 ]ן 7% :םויב ןכדוע 34₪  :םושייה .סמ
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 ו

 סס568וקדוסא : :רוא>נו

 .הוהוקלל םינוש רכש יהוודו הרוכשמ בושיה הרשפאמה הנכוה הכרעמ:תרוכשמ דרעמ

 .הוישדוה הועונה,םידבוע יסיטרכ,םינושה םילעפמל םיירשטמרפ םינוהנ :טלק

 .םינושה םיבט(מלו הסנכה סמל םיחהווד,תהתרוכשמ יש(ו(7ה :טלפ

 .םיהוודה תקפהו זוגריא-ר,םינוש םינוכדע,הויגול תהוסיזג,הטילקע ללוכ ררעמה

 ססאואושאד5 : :תורנבעה

 א =ץשעס 805 : :תתיכמ תוליזנ

 ןועש-יעיטרכ תרוכשמ

 הגחסוו ה ה :

 200 םגד 65אזטעהצ גו0 א.6.%. :בשחמה

 5 :םיטרס יננוכ

 9 :םיטילקת יננוכ

 הוקיפ-תסטרכ

 0-5 : :הנבות

 :תינכתה סש

 64% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא :תונכתה תופש

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 ו :תספדמ

 :רינ-טרס
 ץסתזאאא

 ו :ןיוות

 א6 גז :יטפוא ארוק

 03281151 | :ןופלט הורש,כשל :הקלחמ רווטימ .א .י  :דסומה

 ביבא-לה,5 גונאיורד :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 470  :םושייה .סמ
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 זאה-הד .א :רשקה שיא

 ןימצ אל | :דועת

 תורש תכשל

 7% :סויב ןכדוע



 ה

 ס5568ו?דוסא : :רוא>ת

 .השרדנ הוריש המרו זוהנ םינמצא הול לש היצסנופכ דול הנההג שורדה א"כ בושיחה

 -.7.ה.1-ב יעוגש תוסיט 7!/7 :טלק

 ירפסמ טוריפ םע היעובש םיטוטמ העונה הוד:ןטלפ

 .הסיטל הובציתהל םיכגצעפלד 179

 שורדר א"כ:3טלקפ
 :תורגעהו

 :תתיפמ תוליזמ

 הסיט םינמצ הו7  םדא הוב רוח

 חהחסושה ה : :דויצ

 360 ;גו(0 8% :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 2314 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 30 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ן"עמ :הקלחמ 7ע-7א | :דסומה

 דול העועוו למג :תבותכ

 :הררחוש תינכתה 712

 והווד אל :םיאנת

 186 | :םושייה .סמ
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 לכב הונושה הויצקנופה יפל הנחההג

 .םיעסונ רפסמו םינמטצ,הסיט

 .עובשב םוי לכל הוסכד 0
 6סאואוםאד 5 :

> 50305 : 

 50 -דוו ה ג : :הנבות

 :תינכתה םש

 %א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 25 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

0% 

 ץסהזא\א

1 

 223 :ןופלט

 טמיצ .ב :ןרשקה שיא
' 

 ןימצ אל | :דועת

 75% :םויב ןכדוע



| % 7 

| 

 ס556מוקדוסא : :רואכ

 .םיטסיורפ בכעמל םינמא הול העיבכ .שטינבלמ טרפ

 .הויוליפכו תואלול האיצמ,תשר הינב.םייוגש הוד,הוקכידג ,טלט ללוכ ךלהמה

 .תויושיגר םע יטירקכ ביתנו טנאג ווטפדה,וושר בושיה

 .הויוליעע 20000 דע

 סא =אד5 : :תורכבלה

| 
 | ספףחז

 א צץ 5 : :תתיפלמ תוליזנ

 טרפ

 50-35 : :הנכות חה חסוו ה ה :

 ססהז :תיכתה םש|100 םגד 65אזטהצ גוסס 4 :בשחמה

 10 :תורגש 2% :שורד ןורכ+ \ :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ

 81 82 3 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5558: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ
000% 

 ץסתדאגא :רינ-טרס

 :ןיוות
 קו

 :יטפוא ארוק

 03281151 | :ןופלט רטקלא.עמ :הקלחמ ךווטימ .א .* | ;דסומה

 זה-ריפס .ג :ושקה שיא ביבא-לה,5 גו1גאיורז :תבותכ

 ןימצ :דועת ן/דס :הררחוש תינכתה

 תורש הכשל :םיאנת

 ]1 74% :םויב ןכדוע 476 | :םושייה .סמ
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 ס5568וקדוסא : :רואת

 תירוכמה תשרה לש יטמוטוא זו!כדע ,םיטכקיורפ רהא בקכעמו לו|ה1נ הכרעמ .טרפ

 .התולע *ינוהנ לש *טמוטוא בושהו

 .התונוש הומר יפל זוימו יטירק ביהנ ל7לוכ טרפ הוד ,טנאג חול :יטרדנטס טלפ

 .היצלופרטסכא תרצעב תהולע הוהנ גיצמו תהולעה ינוהנ תא םנטמה תולע הוד

 6סאואושאד 5 : :תודגעהה

 +:04;זַ|5|48 א[זה [83,606 גאס 8088000885 5

 50805 : :תתיפמ תוליזמ

 יטשטירק ביהנ טנאג-הול [מו-טרפ

 90 דו 5: :הנבות בח סו 85 :

 :תינכתה םש גוש :בשחמה

 4 :שורד ןורכז = :םיטרס יננוכ

 : תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 000% :תספדמ

 ץסדאא :רינ-טרס

 סו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 22203 :ןופלט :הקלחמ מ"עב להתג|ע | :דסומה

 זןמרטוג.מ רייד :רשקה שיא א"ה,54 לוריבג [1גא | :תבותכ

 ןימ% א7 | :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םל

 74 :םויב ןכדוע 2%3 | ;םושייה .סמ
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 סס568וקדוסא : :רואת

 זוכדע ררוצל הוינכוה לש תירלודומ הדיהי הוהמה הויולע רהא גפעמ תכרעמ

 עדימ זתמ.תוהשרה חטש לע תססוגמה שומש תורוכמו תויולע.עינמצ רהא הוודו

 .הואנובשהבו הויולע רוקפג םיוורב םילגוכמ םיללכל םאההב * א)ולע הי לכ לע

 ו!צ תכרעמ רבהל זהנ.לוהנ תמר לכל המיאתמה תוהוד הכרעמ תקפטמ תינכתה

 :תתיפמ תולימ

 תורוכמ הולע בקכעמ השר

 סאו םאד 5 :

 * 6005ז-םו(6 אז
 < =צשעסה5 :

 :הנבות
 םגד 370 ;גוס :בשחמה

 - :םיטרס יננוכ
 3330 גוסמ 1 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתה םש

 9%6א* :שורד ןורכ%

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םסילולכמ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ תוישעת ווותפ :דסומה

 םילשורי 4 ןפוש :תבותכ

 3 :הררחוש תינכתה

 תוריכש,תורש תכשל :םיאנת

 222 | :םושייה .סמ

= 251 = 

 :הלעפהה תכועמ

 :תונכתה תופש

:55 

00% 

 ץסתזתאא

 מ

 )"2-10 :ןופלט

 סוקכנרפ .א :ורשקה שיא

 ן[ימצ :דועת

 הריכמי

 ן] 1% :םויב ןכדוע



 :רואת

 ו

 | יצוא ו

 פ5568וקדוסא :

 7לוהנל ןמו טרפ הינכה

 האצותה הוונב ,הנכהב הוטשפו

 הרקיעש** םיהמצה הנשב םיטסכיורפ זונכתו

 .תשרה זוכדעבו

 פויד,הושימג

 + יטירכ ביהנ בושה.ףטוש זוכדע,םילופכ,.הואלול,הוניעה הוכידג 7לוכ ךלהמה

 תשקובמ המר לכל םיהווד תכרעמ ללוכ טלפה .תשר תינבו

 .הקדכ אוה הויוליעפ 1000 -7 רעושמ הציר זמצ
 :תורעה

 :תתימ תוליזנ

 בספעמ ט1אג-הול  טרפ

 370 גוסס :בשחמה
 - :םיטרס יננוכ
 1 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 גוישעה הוהפ :דסומה

 םילשורי <4 [פוש :תבותכ

 דס :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 223 5 :םושייה .סמ

 לוהנ

 ההחסווה 86 : :דויצ

 3330 גוסמ

 תוריכש,התורש תכשק

 א|ז[64|-קגזה

 :הנבות

 :תינכתה םש םאד

 9%4%א :שורד ןורכז
 תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :רשקה שיא

 :דועת

 הריכמב

 :סויב ןכדוע
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 .שווד רךתה לכבו

 ססאוווםאד5 :

 יב

 א =צצס מו05 :
+ 6 

 50 -דוצ 5 :

5-8 

 3 :תורגש
: 10 

05 

:55 

00 

 ?סתזתאא

 מע

9-10"( 

 רדרמ .ע

 ןימצ

76 



| 

 ס556מ8וקדוסא : :רואנו

 תונובעחהה םו(יסל דעו %רכמה האצוהמ לחה םייסדנה םיטכיורפ לע הוכפל תינכחה

 | .םייפוסה

 ,םינלבכה לש םייפוסו םייקלר הונובשה,הדובע,הויומכ בושיה הללוכ תינכהה

 :םיגירה םיפיעט לע יוניש תוארוה

 .יסדנה טכיו:רפ רהא בכעמל םישורדה םירהא הוהודו הוגירה הוד

 ססאואו=אד5 : :תורעה

 א=י/ס0ה05 : :ותיכנמ תווליז

 טסיורפ םיטכיורפ-גפגעמ םיצוח

 50 -דוו א : :הנכות ההחסוו ה = : :דויצ

 :תינכתה םש| 40 םגד 360 גוסס :בשחמה

 :תורגש 664% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :סי טילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :סיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
0 

 :רינ-טרט
 ץסאדאאא

 :ןיוות
 לג

 :יטפוא ארוק

 04-86845 | :ןופלט :הקלחמ הטדנה .1.ר.מ |:דסומה

 רסמ .ג :רשקה שיא הפיה ,5 עיזה רךרד :תבותכ

 ןימצ :דועת :הררחוש תינכתה

 הריכמ, תוריכש,תורש תכשל :סיאנת

 74% :םויב ןכדוע 220 | :םושייה .סמ
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 צא

 ס656הוקדוסא : :רואת

 -יש תועצמאב םיטקכיו:רפ עוציב רהא בכעמ 7לוהינל הכרעמ : < סא.יס.יפ ,22 ךרעמ

 תועצמאב המכוהש חשרה סיסב לע הלעפומה לאיר תינכה .(טרפ) *טירקכה ביתנה ₪

 -אשמה האצקכה .םירחהאו הצ טקיורפ עוצב הושרל םידמועה םיגאשמ הצקמ .סא.יס.יפ

 .תויופידע לש םינוירטירקכב הבשהתמ םיב

 6 וו אד 5 : :תורנעה

 % ק55 - ;א0נ66ז 60אזהס) 5צ5ז שא 85+ - 85500866 ג||(06ז א
 א=צס0 805 : :תתממ תולימ

 יטירק ביהנ םינמצ הול םיבאשמ האצקה עוצב גקעמ שרפ סא יס יפ

 50 דום: :הנבות וה חסושה ה : :דויצ

 ק65 64+ :תינכתה םש| 40 םגד 200 גוסס 8% :בשחמה
 :תורגש %א :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 אוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 000% :תספדמ
 ץסאדפ43א ;רינ-טרס

 ל / :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 03- 1 :ןופלט הטמ :הקלחמ -מ.ב-*י | :דסומה

 הטמה להנמ :רשקה שיא א"וה 20210 ד"ה :תבותכ

 [ימצ :דועת 69 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 75% :םויב ןכדוע 431 | :םושייה .סמ
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 א"זביזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךיוומ

 סש508וקדוסא : :רוא>ת

 ק8056ז ;קוגאא[א6 גאס 6םאזהס| 5צ5ז5א. [אקשז:>ה56]0ז5,זעז

 8550טא66% 550ש18646אז5 גאס גטאזוה8:|[זצ. םעזקטז: =ג0(צ גאט 1(גז₪ 5

 ,םג 364 גשז|צ(זצ,6האזז-6ההז5,טק0הז6 ה2208ז5,865008665 06אגאטפ 5

 גטג[|גאוו|וזצ

 642ג-[זצ גאצ אטאא68 ס= 0 טק זס 8000 46111ז165.100 0.
 ססהואוש ד : :תורגה

 א =ץ/0 05 : :זרתיבזכ תוליזנ

 ץגכנ66ז ק5הז 6אזז אשזא0הא 4550080665 5

 50 -ד עם: :הנכבות תגחסוצה ₪5 : :

 :תינכתה םש םגד 0 גו|ס 6.0.6. .  :בשחמה

 20 :תורגש ן30*א :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 00 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 05 3 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: , :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 001 :תספדמ

 ץסאדאגוא :רינ-טרס

 :ןיוות
 קו

 :יטפוא ארוק

 "20 :ןופלט :הקלחמ מ"כ3כט | ;דסומה

 אריעו .י :רשקה שיא א"ה 8 סטמס 'דש :תבותכ

 ןימו :דועת 2071 :הררחוש תינכתה

 הויכמו תוריכש :םיאנת

 76 :סויב ןכדוע 286 | :םושייה .סמ
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 א

 ס556מהוקדוסא : :רואת

 6%\|עגזוכא 05 זהש קגס"[זהה1|([זצ 0-5 [אסטפזה1א| קה0050ז5.560א0א816 6 84

 08 4טט61[א6 >ק40166ז .₪₪,-0₪ םאגאק| ם, [אז6האג| אגז6 0- א6זטאא אאט

 קג656אז צאג(06.05"גט(ז ץגוט65 א6 קהסםצזפ6שס "08 6ס0אצ6א[5אז [אקטז,גאס

 55א5[ז[צ[זצ האה(צ515 15 קםא-סהאט ט5[א6 "(הג[א[א6" [אקשטז 1.

 זצ> -ג| הטא ז:אהש -10 566 670 608 50 %הה[2ז[0א5 06 2 852 6.
 ססאואושאד5 : :תורעה

 א<צסהס5 : :תתממ תולדימ

 קגכ:ןזגּבו\[זצ ק8655אז-צגוטש | 560א08א16-5צ גוטגז[סא [אסטפזא1ג|\ 5

 50 -דוו האם : :תהנבות תהחכושה 6 : :דויצ

 66% :תינכתה םש| 165 םגד 370 גוט 8: :בשחמה

 :תורגש 08 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םסירושקה םילולכמ
 20 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00001 :תספדמ

 ץסתדאאא :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 04225171 - :ןופלט .מיש .התמ :הקלחמ ה"למ | :דסומה

 בקעי םיסנ :רשקה שיא הפיה זוינכטה ויריק | ;תבותכ

 ןימצ :דועת ןג71 :הררחוש תינכתה

 הריכמ,הורש הכשל :םיאנת

 74 :םויב ןכדוע 228 | :םושייה .סמ
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 תו

 ס6508ו?דוסא : :רואת

 .בוקינ רדה לש הקוסעה הוד

 .םטיוסמ זמצ קרפב תינבקנ לכ י"ע התישענה הדובעה הומכ רוא ףטוש רןךרעמ

 .םיטיטרכ יגוט העבראמ בגרומ טלקה

 .תוהוד יגוט העגרא ליכי טלפה

 .מ"עי הוינש 16 -כ הציר רשמ .שדוהל ההא הצרומ תינכוהה

 ססוואופאד 5 : :תורגבלה

 < צץ 5 : :וותינמ תוודיזמ

 בוגיג םדא ה( הסכוטעת

 50 -דוצ 5 : :הנכבות ההחסווה ה :

 :תינכתה םש םאד 0 גוש :בשחמה

 0% :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסוג טלפ /טלק יעצמא

 555: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0 ו :תספדמ

 ץסהאדזאאא :רינ-טרס

 תו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט בשחמ :הקלחמ ל"אער | ;דסומה

 תוינפ :רשקה שיא א"ה 7063 ד"ה :תבותכ

 ןימד :דועת ;הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 746 :סויב ןכדוע 386 | :םושייה .סמ
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 ו

 ס556הוקדוסא : :רואת

 םישרפה תונובשה ללוכ ,קכווש הצעו מב םידגואמה םילדגמל וונובשה ,ב 13 ךרעמ

 -לדגמה ירחהא בפעמ רשפאמ ךרעמה .םיריהמב וא /ו הויומכב םייוגיש ו:יהו הדימב

 -טספ תורוד ?בקכל רשפא זכ ומכ .לעופב זונכהה המועל הולשמה היטכ תא ףכשמו םי

 .השירד יפ לע תואלבטו םייטסיט

 ססואוםטד : :תורגעה

 א צה 05 : :תתעפמ תולימ

 םילדגמל הוגוגשה כווש תצעומ

 50-דוש אם : : :הנבות ההחסווה 86 :

 :תינכתה םש| 40 םגד 200 גוט :בשחמה

 8% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םסירושקה םסילולכמ
 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ניפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00% :תספדמ
 0 גא שול
 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03286111  :ןופלט .מ.1."  ןדקומה

 הכשלה להנמ | :ושקה שיא / א"ה 20840 <7.ה גתגותצ

 ןימצ אל | ;דועת 171 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :סיאנת

 76 :םויב ןכדוע %33 | :םושייה .סמ

- 2908 
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 :רואת

 ו

 סש56מוקדוסא :

 -שמ.ת :טלקר .תוהוקלל רישי קווש !א/! םינכוס תועצמאב ק!וש לוו ,בו!2 ררעמ

 יוכצ.וה ,תולבקכ ,חול

 יאנתב הדימע ,הובוה לויג

 זובשה בצמ,הריכמ הונובשה :טלפה .הריכמ הונובשחה ,בויחו

 ,תוריכמ בכעמ ,(םיכשו תורטש זוערפ בפעמ),יארשא

 הנשל וא% הנש זיבו הצשה לש תונוש תהופוקהב תולועפה תאו!שה רוה אהוריכמ חהחותנ

 .:[כוס יפל צוכרו הוכל יפל טורפ םינהונ ל"נה תהוהודה לכ .המדוה
 :תורעה

 :ורתיבנלמנ תוולדיזנ

 ,הריכמ הונובשה ,סקווש

 :בשחמה
 :םיטרס יננוכ
 :סיטילקת יננוכ

 גוט 4.

 :סיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :ריגנ-טרט

 :ןיוות

 :;יטפוא ארוק

 .מ.1.י ;דסומה

 א"ה 20210 ד"ו) |:תבותכ

 101008 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 427 | :םושייה .סמ

 40 םגד 200

 2314 גוסמ

 60 וושאד 5 :

 א 6צץשס0₪05 :

 .םינכוס בכעמ ,הריכמ בקכעמ

 0-5 : :הנבכות תגחסוצה הם :-

 :תינכתה םש

 ן8א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 05 25 :הלעפהה תכרעמ

 6 | :תורגש
10 

 :תונכתה תופש

1% :55 

- 0 
 ?סחדפגא -
- 1 

 )1 :ןופלט :הקלחמ

 הכשלה ?הנמ :רשקה שיא

 ןימצ א7 | :דועת

 תווש הכשל

 76 :סויב ןכדוע

- 259 - 



0 

 סס56מוקדוסא : :רואת

 -ס הוהו(ד,םיפינסבו םינסהמב יאלמה תעונה לע חווד:ללונה עווש ךרעמ,512 ררעמ

 לש ז[-הה לוהנ(רבטצמ וא םיוסמ שדוהל,המדוכ הנש תמועל)העו1תה לש םייטסיטט

 -1נ ,םינכוסה הולמע לוהנ,הולשמ הודועהב לופט,םהיתוהוקל יפ? םינכוטו םיפינס

 -גטניא לע יונב ררעמה.לעפמב רוצי לש םייהאו!ו:שה הוהוד,הוהוקל לש גוהנה לוה

 יצוא הדמ הנקב קוושל םיאהמ דרעמה ה"הנהו ריהמת:זוגכ עירוא םינרעמ םע היצר
 ססאואופאד5 : :תורגעה

 אםצס0ה65 : :תתימלמ תוליחמ

 תונובשה תלהנה ריהמו יאלמ קווש

 50 -דוצ האם : :הנבות תח סשה ₪6 :

 :תינכתה םש| 40 םגד 200 גוט :בשחמה
 5 :תורגש 1% :שורד ןורכז 3 :םיטרס יננוכ
 0 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 105 25 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00% :תספדמ

 ץסדתגא :ריזנ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 2, 1 :ןופלט הורש .ל | :הקלחמ .מ.1.* :דסומה

 הכשלה להנמ :;רשקה שיא א"ה 2021ט ד"ת :תבותכ

 ןימ+ א? | :דועת 3 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשק :סיאנת

 746% :םויב ןכדוע +8 | :םושייה .סמ
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 1 דש ה רדוד



 סס56מוקדוסא : :רואת

 :טלקה .הוקיטסיטטסו םינכוסל תוריכמ צוכר ללוכ ,םינכוסל הונובשה :'א12 ררעמ

 /יוכצ תודועת ,זכוסהמ תוצירא תרצהה תהודועה ,ןכוסל םירצומ הולשמ תודועה

 האועה הוד ,הוריכמ הוד ,תורהי הוד .םינכוסל תהתונובשה :טלפ .םולשתה /בויח

 ,םירצומ לש תוריכמ זיב

 .תהתוכיטסיטטלו

 :תורנעה

 :;וותינמ תוהלדיזמ

 םינכוטל והונובשה םינבוס

 הגחסווה 85 :-

 גוס 8 :בשחמה

 :םיטרס יננוכ
 :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 .מ.1.*  :דסומה

 א"ו 204210 "ה | :תבותכ

 1008 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 426 | :םושייה .סמ

200 

 2314 גוסמ

 הוירא תעונת הוד ,םינכוס לש הוריכמ זיב הא!ושה חוד

 סאו םאד 5 :

 א צו ה5 :

 לש לוהינ-תוריכמ

 50-35 : :הנבות

 :תינכתה םש

 8% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 ;הלעפהה תכרעמ

 40 םגד

 :תונכתה תופש

:5 

001 

 ץסתזאגא

 לו

 03286111 | :ןופלט תורש .7ל :הקלחמ

 הכשלה להנמ :ושקה שיא

 ןימצ א7 | :דועת

 תורש תכשל

 10/06/74 | :םויב ןכדוע

- 201 - 

 הו וו וו וויי... .. 3

 ו



 :רוא>ת

 ) אייזביזב
 יצרא בשחמ יתושיי ךיודמ

 ם6568וקדוסא :

 -הוכל יפלאל תוצירא תורשעב םירצומ 500 דע הריכמ תונובשה הכרעמ ,'ו!12 ךרעמ

 תוהוכל ,םינכו(ס ,תוצירא ,םירצומג הלפטמ הכרעמה .תו

 םיריהמ ,תורהאו הלגונה תפטות בושיח

 :םיחוודה

 הורהי הננהב זבגולי
 :תורעה

 :תתממ תוליזמ

 הוהוקכלל הונובשה

 גוסס 8% :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיטיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טוס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 .מ.1.* :דסומה

 הפיה 3058 .ד.חה :תבותכ

 7 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 םינכוט

 .םייפוגואג םירוצאו

 .םינכוסל הולמע ,םינוש תוהוסטלל תוחנהו

 -שו תויפסכ תועונה הטילכ ,םייאנובשהו םייטסיטטס םיצוכרו תונוגשה

 .הוקכלל ז-ה בצמו

 60 ואו שאד 5 :

 א5צשסמ05 :

 רהסמ תואנובשה

 50-35 : :הנבות ה חסושב ₪6 : :דויצ

 :תינכתה םש 200

 6% :שורד ןורכ%

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 26 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

0% 

 ץסתדאאא

 סו/1

72 

 201 :ןופלט תורש .7  :הקלחמ

 הכשלה להנמ :רשקה שיא

 ןימצ אל :דועת

 תורש תכשל

 764 :סויב ןכדוע
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 ספ56מוקזוסא : : :רואת

 .םייתנע רשמג לעופב הוישדוה הוריכמ הוהנ לע הסטובמ הורינמ תיצפוה ,ה12 רךררעמ

 ינוהנ .המידכ םישדוה 3 לש הפוקהל הציראו רצומ לכל םינעהמב יאלמ המר תהעיבק

 .תוהוכל הונובשה הכרעמל יאול רצומכ םילגכהמ הוריכמה

 טסו אד : :תורעה

 א =ץס0ה05 : :תתיפמ תולימ

 יאלמ םינסחמב יאלמ תיצהת תוריכמ

 50 דוב: :הנכות | הגחסאההפ :

 :תינכתה םש 200 גוט 8. :בשחמה

 10 :תורגש %% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ

 2000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 5 26 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

:55 

0 0 
 0הזתאא : רינ--טרס

 :ןיוות 1
 2 :יטפוא ארוק

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 1 :ןופלט הורש .7  :הקלחמ . .מ.ב.י :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא הפיה 3058 ד"ת :תבותכ

 ןימצ אל? | :דועת 13 :הררחוש תינכתה

 תורש הכשל :סיאנת

 746 :םוב ןכדוע \ 429 | :סושייה .סמ
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 ) א"יזניזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךירדמ

 ס656מהוקדוסא : :רואת

 זיד ירצג,הרבעה יטרפ,םשאנ יטרפ הטילכ .*לילקפ

 .השירד יפל הודיהיל עדימ [תמ

 יטרסו םיסיטרכ:טלקה

 :םיכלהמ

 ,םיישיא םיטרפו

 :תורעה

 :תהתשפמ תוליזמ

 הרטשמ *!הי% סכדנואס

 הגחסושה ה :

 :בשחמה

 :סיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 40 םגד 360 ג! 0 5.
4 
 2314 גוסמ 5

 1 . :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"רמ :הקלחמ לארשי הרששמ |:דסומה

 םילשורי יצראה השמה | :תבותכ

 127 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 120  :םושייה .סמ
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 תומדוקכ תועשרה :טלפה .קהומ

 וא שדח רמוהב םיצבכה ןוכדע

 ,י?דלפה רבעה תפילשו

 .םינירבע לע םיטרפו

 עבגצא העיבט,%ף"ת רפסמ יפל יוה%ל זויסנ,תינושאר היצמרופניא תכידב

 .ימוי דוביע .ףרסונ
 6סאואושםאד 5 :

 א5ץס0 ₪05 :

 50-דו ה : . :הנכבות

 :תינכתה םסש

 6% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 26 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

55 
00 

 ץסתדא4א -
/ 1 

1% 

 271 :ןופלט

 םייה סידצ :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 76 :םטב ןכדוע



 ס5568וקדוסא : :רוא>ת

 .-א"פ- םיילילפ םיעורא

 .םיסיטרכו קכהומ טרס :טלקה

 :טלפה

 .ע!בשל ההא :זוכדע

 עובשל םיעורא 3000:תויומנ

 :תורגעה

 :וותינמ תולימ

 הוטשמ םיילילפ םיעורא

 תגהסושה ₪6 :

 360 ;ג(ש :בשחמה

 :םיטרס יננוכ
 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס
 :;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 . :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 לארשי תרטשמ :דסומה

 הטמה :תבותכ

 2 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 119 | ;םושייה .סמ

 .םייטסיטטס םידובע

 .הוילילפ הורבע לע םינוש םייטסיטטס הוהודו םיילילפ םיעורא ץבוקכ

 .השירד יפל וא םיישדוה םייטסיטטס תוחהוד

 .םינוכדע האצה רפסמכו

 40 םגד

204 

 מ"רמ :הקלחמ

 םילשורי יצראה

 והווד אל
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 סאוושאד5 :

 אסדגאא

 א=צסח05 :

 0-3 : :הנכבות

 :תינכתה םש

 5% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תורגש

 :תונכתה תופש

:5 

00 

 ץ0תזאג\א

 מו

6 

 1 :ןופלט

 םייח קידצ :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 75% :םויב ןכדוע

0 



 :רואת

 ) אייזמימ
 יצרא בשחמ יתושיי ךירומ

 ס556מוקדוסא :

 יסיטרכ -טלפה .םיטרוס לע תועונה -טלקכה .חינ די םיריטא םושיר הנרעמ תבסה

 םיריסא סיפדה,םינוש הוהוד,םישדה םיריסא סיפדה ,ל"הצל הועדוה ,ריסא

 .םיררחושמ

 ,םיליעפ םיריסא ץבוכב זוכדע,יוהיצ,הועונתה לש תויגול תוקכידב -םיכלהמ

 ריטא טיטרכ תספדה
 :תורגעהה

 :תתיממ תוליזנ

 זןוכדע הרטשמ יוהיצ

 ההבחסובה6 :

 :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 360 אוט 84

 :םיפוסמ יגוס

 שפ ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 7לארשי ורששמ :דסומה

 םילשורי יצראה הטמה :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 118 | :םושייה .סמ

 זוכדע הוהודו

 םגד

 2314 גוסמ

 מיירמ :הקלחמ

 :הנבות

 :תינכתה םש 0

 66 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןרשקה שיא

 :דועת

 והווד אל
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 :סםויב ןכדוע

 :ןופלט

 .םיררהושמ םיריסא ץבוק זוכדע,[ופלא
 ססאואו=םאד 5 :

 א =צשצס 5 :

 50-דו/ 35 :

 :תורגש 16

5 

1% :5 

- 0-0 

 ץסתדאגא -

 תו -

 87ן|1

 םייח סידצ

 ןימצ אל

77% 



 ) א"יזניזנ
 יצוא בשחמ ימושיי ךיוזמ

. 

 ס556הוקדוסא : :רוא>ת

 הוובעה תועשרה םושיר,הרובעת תורבע לע םישגומה הוהוד דוגיע .הרובעה

 הרובעה הוהוד יסיטרכ-טלקה .םיכרד תונואה לע הקכיטסיטטט ,טפשמ יתגל םתאצמהו

 הוהוד,םישנאל הועדוה,הומדוק תועשרה,םושיא יבתכ-טלפה .הועו1ו יסיטרכו

 עובשל טלק יטיטרכ 30000 .תוספדר,םיצבקכ זוכדצע,הוניכת תוקידג-טינלהמ .םינוש

 סו םאד8 : :תורגעה

 א =צשסמש5 : :ותינמ תולימ

 םיכרד הונואה טפשמ-יתב  הרטשמ העונה תוריבע תועשרה הרובעת

 דו: :הנכות הגסה הם :

 :תנכתה םש| 40 םגד 360 גוש :בשחמה

 8 :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םסירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ 11 :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00% :תספדמ

 0 א :רינ--טרס

 מ/1 , : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 21 :ןופלט מ"רמ :הקלחמ לארשי תרטשמ | :דסומה

 םייה קידצ :רשקה שיא םילשורי *יצראה השמה :תבותכ

 ןימצ :דועת 6 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 7% :םויב ןכדוע 121  :םושייה .סמ
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 |זתא 7

 ס5568וקדוסא : :רואת

 .ינושאר יטסיטטס רסהמ הורטמל םידמימ 7 דע תואלבט :תוידממ-בר הויוגלפתה

 יכרע םירידגמה (םיסיטרכ 1900 דע) םירטמרפ יסיטרכו יתרדס םינוהנ ץבוכ :טלק

 םימעפ רעסמ םינוהנה ץבוק לע רובעל זהינ .בולצשה הואלבט הנגמו םינתשמה

 ידי לע םיכרדומה םינוש דוביע ירוצחמב

 בולציש תואלבט :טלפ
 :תורעה

 .םיצוהאו

 .םירטמרפ יסיטרכ

 6סואו₪אד 5 :

 6255-זג80וגזז:סא5פ טק זס 7 0[ 46א510א5 + 2586 םאז 1155 50 8700 גז 0.
 ;תהתממ תולימ

 בולציש רסחהמ הכיטסיטטס

 360 גוט 8%. :בשחמה

 - :םיטרס יננוכ
 :םיטילקת יננוכ

 50 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מיי רממ :דסומה

 א"ה היריפכה,ט"גהשמ :תבותכ

 213 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 21 | :םושייה .סמ

- 268 - 

 א5צס 805 :

 תוידממ בר הויוגלפהה

 50 -דוצ = : :הנכות בח סו ה 5 :

 :תינפתה םש

 א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 5 20.6 :הלעפהה תכרעמ

 5[ 2 טצ

 15 :תורגש
00 

 :תונכתה תופש

:55 

00% 

 ץסאדתאא

 תע/1

 :ןופלט

 :רשקה שיא בהכב הוינפ

 ןימצ :דועת

 76 :סיב ןכדוע



 :רואת

0 

 סס50הו?דוסא :

 .תוידממ-ודו הוידממ-דה הויוגלפהה רואה

 .תוינהתשמ-גר הויפצו אורדס :טלסה

 ,םינהשמ הוגוצ לש התוגלושמ תהויוגלפהה ,עידדוב םינתשמ לש ווויו(גלפתה :טלפה

 םייפרג םירואת

 :תורעה

 .םינהשמ זיב םירשק לש

 :ותינמ תולימ

 תוידממ דחה הויוגלפהה הקיטסיטטט תוגלפהה

/ 

 גוט ,. :בשחמה
 :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 ;רינ-טרסט

 :ןיוות

 יטפוא ארוק

 :דסומה

 :תבותכ

 ינקלוו +כרמ

 :תינכתה םש םגד 0

 וא :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 הקטסיטטס :הקלחמ

 6 ד"ה זגד היב

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 116 :םושייה .סמ

3 

 והווד אל

- 269 - 

2.3 

 סוד 5 :

 א =צ0 05 :

 50 דו :

:55 
0 

 ?0תדאוא
 לע

 03940217 | :ןופלט

 רטופ .י ר"ז  :ושקה שיא

 ןימצו אל :דועת

 7% :םייב ןכדוע



 סס56הוקדוסא : :רואת

 .יטסיטטס הוה ינפל םסדכומ םיגוהנ דובע

 .תורצה המכב םילופט המכ - יוס ינוהנ :טלכה

 צב םיפסונ םירטמרפו םיהוט,םיעצוממ הוויל,םינוהנה הוויל :טלפה

 שאר בוריקכו זפוד יאצוי רוהיא ,רוציפה הוינגומוהל סהיב הומשרהה

 .יטסיטטס

 :תורעה

 :תתסממ תוליזמ

 ינושאר *טסיטטס הוהינ הקיטסיטטט רוצאיפ תוינגומוה

 :הנבות החסות 6 :

 :תינכתה םש םגד 0 גוסס 6% :בשחמה
 1068 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 2.3 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ
 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 תושפאמה הרו

 הוהנל ינו

 60 ווד :
₪ 

 א5צ0 05 :

 50-דוצ ב הם :

0663 

 1 :תורגש
156 

06 

:55 

0 

 ץסתדא4א

1 

 4 :ןופלט הקטסיטטס :הקלחמ יננל|! %כרמ | :דסומה

 רטופ .י ר"ד :רשקה שיא 6 ד"ה [גד גיב | :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת 173 :הררחוש תינכתה

 םולשת אלל :םיאנת

 76 :םויב ןכדוע 117  :םושייה .סמ
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 ו

 סס508וקדוסא : :רואת

 קגכסהגא ;0% טאש זס =סעה אגצ גאג|צ5[5 0 צהה1גא66 08 םהזהטסטאג( םהזא

 [א:ועפ|א< ז4רש ק80ת08ז10א4| 455(\5086 א0486₪

 םטז?טז <ףגצ :םאזג[א 60886| גזזןסא 60661615אז5 85זאש5א גאט א[זהוא

 זאפהזפאז5 גאס 3א0ט|ז[];ק|6 52א66 0-זש5ז.

 [ןא;טז ;408א 60205 0₪ 2
 6 ואואד 5 : :תורגעהו

 א צו 5 : :ורתינמ תולימ

 5זג\ז|5ז[<5  ץגה|גא66 גאג|ןצ5ן[5 60885( גזםא אע|ז!ןק|ט-אא66-ז51% 6

 50 -דו 5 : :הנבות ההחסושה הם :

 גאסצ.4 א :תינכתה םש םגד 0 גוס 2 :בשחמה
 1 :תורגש ו :שורד ןורכז 2 :סיטרס יננוכ

 18 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ
 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 006 4.3 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 = :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: - :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 - :תספדמ
 עסקא 1% 1 :רינ--טרס
 מו - : ןיוות

 1 :יטפוא ארוק

 יס :ןופלט הקטסיטטס :הקלחמ ינקלו( %כרמ | :דסומה

 יציג .א רייד :רשקה שיא 6 ד"ת זגד היב | :תבותכ

 ןימצי :דועת 13 :הררחוש תינכתה

 םולשת אלל :םיאנת

 7% :םטב ןכדוע 115  :םושייה .סמ
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 0 ,.2זשהפקיורטמרש הק פבהו ,ם--1יא-לחפע ממ סנה דבכקחכמק --37ופק סע לש א-ג פה שא ₪82 מהחשש וטילי, וחש מקהל מיקה דפ "בת קטש יא כומט ימוכמח נקה ף תוסס וטבק סקכמיהנומ.

--07-00- 

 וה



 | ) א"זמימ
 / יצוא בשחת ימושיי ךיוזמ

 סס56הוקדוסא : :רואת

 א4ז025 - זה[% 15 880025 "08 100 צהה[48| 55 א1זסטז 4751|60א6 08

 ז אג אפ 65א 6 אז זס.

 גא 6אקזצ זגה(₪ 0055 אסז 5ז0סק זה6 אטא.

 סו: | :תורעה
, 

 א צא 805 : :תתיפמ תולילמ

 5ז\ז:5ז:-5 8%0 68055-ז 80[ גז סא

 50-דוש 3 : , :הנבות תהח כושה ה :

 א\5 :תינכתה םש םאד 0 גוס 5-7 :בשחמה
 :תורגש 408 :שורד ןורכז . 5 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ ₪7 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: - :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 02% :תספדמ

 ץס0דאגא 1% :רינ--טרס

 1 - \ :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "1 :ןופלט . :הקלחמ . עדימו ץ1ע* | ;דסומה

 ?טסירק .ד :רשקה שיא ןג המר 95 טילאיב | :תבותכ

 [ימ+ אל | ;דועת 166 :הררחוש תינכתה

 והו!ד אל :םיאנת

 "5% :סויב ןכדוע \ 309 | :םושייה .סמ
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 א"מימ
 יצרא גשחמ ימושיי ךיוזמ

 ס656₪וקדוסא : :רואת

 60ז030 - זאה[5 840030- 60885| זזסא אזזה [ז=א סם(םזזסא =0₪ טק זט 0

 "ג:ןג65|8 80ז זהש 60ההם( זזסא אהזג[א 15 ק0א6ה60 םשז ןא 8 =טאאהז

 50[ז6|48 -0%8 5501 - 60 זזאגא-(1א6065 06%.

 סאו םאד5 : :תורגזה

 ' אםצץאס0ה₪5 : :ורתינמ תולימ

 55%1 880 50₪851(א0ַזזםסא 65

 50 : :הנכות

 30 :תינכתה םש

 1 :תורגש % :שורד ןורכז

 4410 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ

 006 :הלעפהה תכועמ

 תגחסווה ה : :דויצ

 גוס :בשחמה םגד 0

 5 :םיטרס יננוכ
 - :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוט

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

- :5 

0 - 
 ?סדא4א 1%

 תו -

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 זכ :תסטפדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

\ 

 03735111 | :ןופלט :הקלחמ עדימו ץ!ע* | :דסומה

 ?טסירקכ .ד :רשקה שיא זג תמר 95 קי7א'ב | :תבותכ

 ןימד א? | ;דעת +9 ;הררחוש תינכתה

 !הווד אל :סיאנת

 ]5% :םוב ןכדוע 310 |:םושייה .סמ
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 יצרא בשחמ יםושיי ךירזמ מ 'ידביזב

 סספסהוקדוסא : :רואת

 >קשז8גא- :08 001א6 זצק06155|0 גאס ;קגאז[ז[0א5 0= [[א50 | אטז הז 5

 אזז4ו [אזש65ה ץגה[]ה55|8 50670 25 >08%16 0ק1א[סא ק0115,0016א|צ,665 פןצ

 גא0 54-6|(ץצ.

 זה: 5 קהסנהגא [5 אסאזהצ זס 568%6 45 הא םאגאק| 5 [א קא.

 :תורעה

 :תתימ תוליזמ

 ההחסושה 86 : :דויצ

 גוט 2 :בשחמה

 - :םיטרס יננוכ

 - :סיטילקת יננוכ

 םגד 0

 :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ עדימו טץועי :דסומה

 זג תמר 95 סילאיב :תבותכ

 2/9 :הררחוש תינכתה

 והווד אלק :םיאנת

 4311  :םושייה .סמ
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 6סוואושאד5 :

 א םצעסה5 :

 זצקס\06165 5זהז[5ז[65 ץאהז זאב

 50-דוו 35 : :הנבות

 :תינכתה םש

 0% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 קטעזפגא

 1 :תורגש

200 

0006 

 :תונכתה תופש

:55 

00 

 ץסאזאא3א

 תו

 :ןופלט 1)"

 לטסירקכ .ד :רשקה שיא

 ןימצ א7 | :דועת

 764 :םויב ןכדוע

 א



 יצרא ךשחמ יםושיי ךיוומ ו "'דביזב

 סטפ6אוקדוסא : :רואת

 םגצ-הגה- 60!64|זש5 הגא 015זה[8טז[סא 0 אעאש416 [אזש658 עא 5

 ןא ג 60גגט [אג66 [[(6 056 ;[אשס (5א6זה 8560805. 61%85 8500 אסצ(

 .6:טאטו\זשס +₪5006אסצ ,ק6ה65אז ,ג660₪ע|\ גז 60 >58₪66אז ,504 גאס 5084 0ס+

"5 

 זאשס םאש6עז[סא 05 זה[5 קג06הגא 15 צץ 0
 :תורעה

 :תתפמ תולימ

 גוש :בשחמה
 - :םיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 םגד 0

 :םיפוסמ יגוס

 - ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :;תספדמ

 :ריזנ-טרס

 ; ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ עדימו ץועי :דסומה

 זג המר 95 קילאיבג :תבותכ

 3 :הררחוש תינכתה

 ו!הווד אל :םיאנת

 ו :הנכות | גחסאההפ : :דויצ

 סאואושאד 8 :

 א=צס0ה05 :

 ס[5זא[80ז[0א זז 5

 יי :תינכתה םש

 1 :תורגש 40% :שורד ןורכז

 0 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:5 

05 

 ,סתדאגא

 זו

 7דך111 :ןופלט

 לטסירקה .ד :רשקה שיא

 ןימצ אל :דועת

 308 | :םושייה .סמ
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 ]1 75% :םסויב ןכדוע



 יה .----------- תת .

 ו |

 סספ6₪ו?דוסא : :רואת

 ק66702- ;0ג ג 61106 05 "1אםס0 ן5א60זה אשאםא16 680 18468 4660805.

 6116ש|זש5 זהש הגא סז5זה:8עז[סא [א םג6ה 60/44. א550/ז5 346 6[ץ5א

 ןא 850(טזש אטא8685 גאס קם.

 זאש םא660ז [סא [5 ץםהצ ם60אסא 6.

 ססאואוםאד 5 : :תורעה

 א 50 הו05 : :תתממ תו"ליזנ

 5ז\ז|5ז:65 ה(5ז8א[80זזסא

 50-דוו ה 5 : :הנכבות תה חסווב הם : :דויצ

 66 8 :תינכתה םש םאד 0 גו|ס 6.0.6. :בשחמה
 1 | :תורגש 40% :שורד ןורכז = :םיטרס יננוכ
 5 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :סיפוסמ יגוס :הלעפהה תכרעמ

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: ןכ :;םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 יה - ןכ :תספדמ
 ץסאדתגא ןסס% :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

1 = 

 03735111 | :ןופלט :הקלחמ עדימו ץ!ע* | :דסומה

 לטסירק .ד | ;ושקה שיא זג תמר 95 קילאיב | :תבותכ

 ןימ+% א7 | ;דועת 9 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיומ

 5% :םויב ןכדוע 307 | ;םושייה .סמ
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 ו

 ס656הוקזוסא : :רואת

 :;םגזגא ןצ קהס6סההא ;08 55006אז[ג סגזה 20אגז ןסא.טז 1265 גא האג(צ 5

 06 ץגהןגא66 גקקהטה6ה זס ;האזןז[0סא 0הס5ה60 סגזה 55₪ז5 [אזנ גא

 סגה ג קה65ק5615160' אעא86ה 05 60אז[160005 56060א5אז5 50678 זהגז א[זה1ןא 2%

 צגג[גא66 [5 א1א[1א[;60 גאס 85זא66א 20א6 940[ א6ש 15 הגה 1

 60ג.\קהַ[6 סטזקטז -08 טק זס 6 5190|\זהא60ט 5 2
 6סאוא שד 5 : :תורנגעה

 א =יוצס 5 : :זתינמ תוליזמ

 5ז\ז[5ז165  צגה[גא66 אאא +5

 0: :הנבות תגחסוצ ה ה :

 :תינכתה םש| 25 םגד 0 ג!ס 64 :בשחמה

 2 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ
 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 4.3 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

:55 

0% 

 ץסתזאוא

 תו

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תסטפדמ
 :;רינ-טרס

 ;ןיוות

 :יטפוא ארוק

 02286121 | :ןופלט 1"ע :הקלחמ יגו|ל(איג 'כמ |:;דסומה

 ליג .ד ר"ד :רשקה שיא 30 לארשי יכלמ | :תבותכ

 ןימצ :דועת 50 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 1 6 :סויב ןכדוע | 226 | :םושייה .סמ
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 החזה

 ס556הוקדוסא : :רואת

 הכירעו יוסנה ינוהנ לש תהומלשו תוריבס הוקידב עוציב ,םייוסנ הוה1 :9 ךרעמ

 יבושה ,םינוכס לש הואלבט :ללוכ 3לפה .הואצותה לע םינוש םייטסיטשס םיהוהנ

 .םינוש ז[ו|ימ יכתהב הלא לכ - ילאירוטקפ הותנו +** הונוש הוה, 6% םימאתמ

 .הצ ךרעמב * הכרעמ לש תוניט!ר בולש י"ע םיכרענ םייטסיעטטה םיהותינה

 6ס וו אד 5 : :תורנעה

 +% (0486|( גזזס0סא %*%*< להק[ .(א66 4א4(צ15[5 * 7
 א <צץשעסאש5 : :תתינמ תוליזמ

 םייוסנ לש יטסישטס הוה1 הקכיטסיטטס

 ו :הנבות
 :תיננכתה םש| 40 םגד 200 גוט :בשחמה
 8% :שורד ןורכז ₪ :םיטרס יננוכ
 : תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ :
 25 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ
 ץסהדתא :רינ--טרס
 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 001 :ןופלט תהורש .7  :הקלחמ .מ.1.*  :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא א"ה 20210 ד"ה | :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 9 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל / :םיאנת

 76 :םויב ןכדוע 41ל  :םושייה .סמ
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 ) א"זניזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךירומ

 ספפסהוקדוסא : :רואת

 .היבג בכעמ ללוכ,קרב ינב יהרצאל םיטימו םימ םולשת הועדוה האצוה -כרב ינג

 סבייהלו היריעל םיסמה ימולשהב קרב ינב יהוצא הא בייהל איה הנרעמה תרטמ

 םירגפתה לע היבג גכעמ ללוכ,םינכרצה וכרצ ההוא םימה הורגא םולשהג

 .םימה הוכירצ הטילקכ -זוכדע-היהוכיא הטילק אוה פלפכה .םולשתב

 סאו אושאד 5 : :תורעה

 א צאסה05 : :ורתינמ תולימ

 היריע םימ הכירצ םיסימ בקכעמ היבג םימולשה

 :תינכתה סש | 165 םגד 370 גוש 8% :בשחמה

 0 :שורד ןורכז :םייטרט יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ
 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוט ב וגוש
 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 :תספהמ

0% 
 0 תדתגא / = -יטרש

 1 ;ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03828181 | :ןופלט :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 :רשקה שיא א"ה,33 הימיה הזוהי :תבותכ

 [ימצ אל | ;דועת :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע 3645 | :םושייה .טמ
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 ס550הוקדוסא : :רואת

 הלדגה *י"ע רקכבה עצג תחבשה ררוצל רקבב [מושה צוהאו בלהה הרוקב .ב17ה תווקכב

 .הוהודו םיצגכ-טלפ .םיסטיטרכ-טלכ .בלחבש זמושה צוהאו ווציה רשונ

 .םייטסיטטס הוהודו םיאצאצ ינהבמ.תוניכה,[ו|כדע ללוכ רךלהמה

 .םייתנשו םיישדוה תוהודל םיכלההמ ;וחודה

 :תורנעהה

 ;תתשפמ תולימ

 זמוש בלה הקכיטטיטטס

 ההבחסוה 85 :

 370 גוט 8%. :בשחמה

 5 :םיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק .

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מ"למ :דסומה

 א"ה,33 הימיה הזווהי :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 331 | :םושייה .סמ
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 תו אלקה בלה תרוכיב

 :תהנבות

 :תינכתה סש| 165 םגד

 6 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 21.6 ' :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 :רשקה שיא

 ןימצ אל | :דועת

 תורש הכשל

 :סויב ןכדוע

 6סאואומטד 5 :

 " | אםצש0 ₪05 :

 50 גם :

 14 | :תורגש

10 

5 

:55 

0% 

 ץסתזתאא

1 

"01 

76 



 תו

 ס656מוקדוסא : :רואת

 .רשבל ולד!גש םילגע לש הלידג תוריהמ תנהבה :הרטמ .םילגע לש הלידג תוויהמ

 .תוהודו םיצבק הויצי,זוכדע,הוניקה הוקידג,הטילכ לוב רלהמה

 .םיאצאצ ינהבמו םיכשמל הור :טלפ

 סנמצ ינב םילגעל םינב לש האושה לע הססובמ הטישה .םישדוה 4 לכ :הו רידחה

 .םירפ הונוכה זיבל םינג לש הלידג בצמ זיב םייהועמשמ םימאהמ ואצמ הי רדב

 סו: תורעה

 תואלקה הלידג םילגע הכיטסיטטס

 50-35 : :הנכות החסוו ה ה : :דויצ

 :תינכתה םש| 165 םגד 370 גוט 8% :בשחמה

 96א :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 2 :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ

 21 6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

5: 

00% 

 0 אאא

1 

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :;תספדמ
 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 1 :ןופלט : :הקלחמ מ"למ |:דסומה

 :רשקה שיא א"ה,33 הימיה הדוהי :תבותכ

\ 2 
 [ימ+ אל | ;דועת \ :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל < :סיאנת

 7% :סויב ןכדוע 330 | :םושייה .סמ
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 | יצרא 7

 ס650וקדוסא : :רואת

 לש םסוכסה וא-הצובקב טירפ לכ זיב הויצלרוקכ תבשחהמ תינכוהה .םיטירפ הותינ

 םינהשמ יפל וא * םיגורד יפל תויהל הלוכי היצלרוכה .הצובקכג עיטירפה רתי

 -**% םיימוטוכיד

 .םינוש םינפואב הוצובקה אא רידגהל רשפא

 60 ווד 5 : :תורגעהו

 * 52גג%.א-אגאא-7|60885ז10א ** >ק01אז-5581(8ג|-608הם( גז:טא
 א צ/ס0 מ 5 : :תתיפמ תוליזנ

 הוהנ הויצלרוקכ הקיטסיטטס

 50 דו : :הנבות הגה כה הם : :דויצ

 סא[ז[א :תינכתה םש| 50 עגד 360 גו(0 8% :בשחמה

 1 | :תורגש 08 :שורד ןורכז ש :םיטרס יננוכ
 10 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 2006 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 02 :תספדמ

 ץסאזףאא :רינ--טרס

 סו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "14 :ןופלט בשחמ :הקלחמ ןליא-רב .1(% | :דסומה

 רדיינש ר"ד :רשקה שיא ןג תמר | :תבותכ

 זימז :דועת .712 :הררחוש תינכתה

 והוו|ד אל :סיאנת

 746 :סויב ןכדוע 212 | :םושייה .סמ
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 סספ6החוקדוסא : :רואת

 אטו זזפ 6 או םאה\ 56( 0604 אג\צ515 055106א6כ םצ ק5[80 |. טעזזאאא,

 אגוזזשא 8צ \1א6055,ג0הקזשס ;םג זהמ 606 8+צ זה= [אפז:[זטזש טאג קס 0

 50:[| 4555468 [א 64|6505א גאס =0ה זה= [טא הצ אההאהבא באט 884-118.

 =0% [אזסאאגזוסא םא זאש 606 טפה5[טא.60אזא6ז ט221 הג1א גז זה6ש 1אפז זטזשב

 19 אג 51[א0][6א 5ז- 8.
 60 אד 5 : :תורגהה

 א<צסה5 : :תתיפלמ תוליזמ

 א5\ 5זגז[5ז[65 -66ז זש0סהצ

 5-3 = : :הנבות תגחסוו ה 5 : :דויצ

 1 :תינכתה םש 50 םגד 200 ג(שטש 8% :בשחמה
 1 | :תורגש 18% :שורד ןורכ . :םי טרס יננוכ
 10 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 - - :םיפוטמ יגוס 5 20.6 :הלעפהה תכרעמ
 . - | הקפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: זב :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 ו - וב :תספדמ
 ץסהזאגא 100% = : רינ-טרס

 קו1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 0375211% | :ןופלט בשחמ :הקלחמ ןליא-רב .1!/% | ;דסומה

 רדיינש ר"ד :רשקה שיא זג המר :תבותכ

 ןימצ א7 | ;דועת 10 :הררחוש תינכתה

 ו!הווד אל ,- :םיאנגת

 1% :םוב ןכדוע 217  :םושייה .טמ
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 ספ56מוקדוסא : - :רואת

 606ת-1615אז 05 אסאסזסא:6[זצ ם5516א50 הצ ק₪0-. |[. סעזזרגא,אאג[זזםא גז

 זה= [אפז[זטזש :08 גק>ק| 160 506זג| 556803 [א 6805 (ם4 -0א זהם 2%

 , אסגקזשס ;םה זה [88 גז 808-[ןגא טא[ץםה5[זצ.

 ;םג זאז:סמאאזזסא סא זא= 606 צסמ5[סא,60אזג6ז ש22ז] הג1א גז זהש [אפז דזטזבי

 19 אג 531א6זסא 5ז-, 8% :
 ססאואושוד 5 : :תורעה

 א6צסמ5 : :תהתיפמ תוליזמ

 5זאז:5ז!65 10[4568655א אסאסזסא[61זצ-60,ן6ן6אז

 0 -דוםם : :הנבות תחושה : :דויצ

 :תינכתה םש| 50 םגד 360 ;ג1!(ט 8% :בשחמה
 ו :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 23164 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 200.6 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס
 - :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 0% :תספדמ
 ץסאדאאא > :רינ-טרס

 0% :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 0375211< | :ןופלט בשחמ :הקלחמ [ליא-רב .1!א | :דסומה

 רדיינש ר"ד :רשקה שיא [א תמר | :תבותכ

 ןימצ א7 :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 10/ 7% :םויב ןכדוע 216 | :םושייה .סמ
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, 

 ספ56הוקדוסא : :רוא>ת

 54.:(ם5ז 52:26 האג|צ5[5. 06516א60 8הצ קא0-. 60זזאגא,אג1זזשםא 89+ 5%

 גטגסז ש0 ;0ג זהש 606 8*צ זהמ 1אפזוזטזמ =08 אקק|:םפ 500[+ אהםבםהה6ה [א

 4סגעפה|ןםא גאס :ס08 זהש [88 הצ הגה [|אגא טא[ץם5[זצב.

 :0ַ [א:טאאגזזסא סא ז6 606 צסא5[סא,60אזג6ז 0271 ה[א גז זהט [אז(זטעזהו

 19 אג 53[ א6זסא 5ז-
 6סאואושאד5 : :תורגבפה

 א =ץש0805 : :תתימ תוליזנ

 55% 5 זאז[5ז[65 460[ ז זהסס0הצ.

 50 : :הנכות חגה כוש הם :

 :תינכתה םש| 50 םגד 360 גוש 8. :בשחמה

 וודא :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסטיטרכ תומכ 2314 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ 0 :סיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסטיטרכ תבקנמ /תארוק

 0001 :תספדמ

 ץסאדתגא :רינ-טרס

 קטע : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "16% :ןופלט בשחמ :הקלחמ זן?יא-רב .4!א | :דסומה

 רזיינש ר"ז :רשקה שיא ןג וומר | :תבותכ

 ןימצ :דועת 112 :הררחוש תינכתה

 ןהווד אל :סיאנת

 ו 64 :סויב ןכדוע 215 | :םושייה .סמ
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 ס656₪וקדוסא : :רוא>ת

 ורפסב םיעיפומה םייטסיטטסה םינהבמה לכ טעמכ .* -ב הירטמרפ אל הקכיטסיטטס

 תראהמש היצקכנופ שי ןזהבמ לכ רובע.םיירטמרפ אל םינהנמ דועל ףסונג לגיצ לש

 .דרפנמרפ אל או!ה םיאהמה הוהנר -הנטק םינוהנה הומכ רעאנ .ןהגמג שומשה הא

 ססואושאדפ : :תורנגעה

 *< ג
 א=צ0 305 : :התיכמ תוליזמ

 ירטמרע-אל ןהגמ הקיטסיטטס

 50 ₪ : :הנכות הבחסושה 6 :

 :תינכתה םש| 50 םגד 360 גוט :בשחמה

 30 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ [1 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :תלעפהה תכרעמ 0 201 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 , :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 :תספדמ

 ץ0זאגא ו -טרש
 1 : ןיוות

 + :יטפוא ארוק

 03752114 | :ןופלט בשחמ :הקלחמ [ליא-רב .1/א | :דסומה

 רדיינש ר"דז :רשקה שיא [ג המר | :תבותכ

 ןימצ :דועת 1712 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 7% :סויב ןכדוע 211  :םושייה .סמ
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 ס656₪וקדוסא : :רואהתה

 ג 25063.4 055-0% 508 אסא ;ה0ו 0616 א( גאהוצ5 5, זש6הא10עש =

 ז 6 וצטו0616ה| ,סאם65ז[א6- [ז 550טםאז1ג\|צ זש5ז5 ג6ה|א5ז ם|(41אגז[סא

 הו55.[אקטז 5 סהזא || >05518%6 6088[אגז 10א5 0> טאזז 5;0ה8ז ןטאב

 תהז6ה אגצ 86 6048[אשס [אזס ג אסצם| ק₪06655.[אקעז טמפ 5א6( 18 16

 60 ואו אד 5 : :תורעה 0556א1קזַ:[0א5 :א65%(צ 6₪8056א 8צ זה6ס 8.

 א יס 5 : :התימ תוליזמנ

 :םג6:-5ז[זא6 אסהק0616(0ג+ 4אה\+5[5 ק=אה4אטז גז 5

 50 דו : :הנבות תהחסווה הם :* :דויצ

 ספתטז :תינכתה םש| 165 םגד 370 ג( ס 8% :בשחמה
 1 :תורגש ן00א* :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 200 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 20 :הלעפהה תכועמ :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

:55 

 יו

 ץסתדתאא

 סע

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ינו :ןופלט :הקלחמ ה"למ :דסומה

 גרגזלוג ר"ז :רשקה שיא הפיה זויגכטה היריקכ | :תבותכ

 ןימ% אל | :דועת דודו ;הררחוש תינכתה

 הריכמ,הורש תכשל :סיאנת

 746 :סויב ןכדוע 230  :םושייה .סמ
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 ה

 סש56מוקדוסא : \ :רואת

 תואצוה? הושמו םהוא הרהנמ,.תוריהבה זמיב הויפלסמ םינוה1 הפטוא רשא תינכוה

 .תויפוסה הואצוהה לש תיצהה העצגמו תומדוקכ

 60 ואושאד5 : :תורגעה

 א <צסה05 : :הוותיממ תו"ליז

 תוריהב תיצחה

 05 : :הנבות תהחסוש ה 5 : :דויצ

 םאד 0 גוט 5 :בשחמה :תינכתה םסש

 1 :תורגש 408 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 0 + :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םסירושקה םילולכמ
 ו 3 :הלעפהה תכרעמ - -' - :םיפוסמ יגוס
 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 וכ :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק
 וכ :תספדמ
 :רינ--טרס
 :ןיוות
 :יטפוא ארוק

55: 

7 - 
 ץספתדתגא 100%

 ו

 "2 :ןופלט :הקלחמ | מ"כט | :דסומה

 דלפנצור .י :רשקה שיא א"ה 8 סטמט ידש :תבותכ

 ץימצ אל | :דועת \ 19 ;הררחוש תינכתה

 7 הריכמ, תוריכש :םיאנת

 76% :סויב ןכדוע 284 | :םושייה .סמ
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 אופ ו"דד

 יא 2

 סס56מוקדוסא : :רואצהו

 ק\\אא] אכ :ש5ז 605ז אהזשה 50ק7%צ א5זא0הא .

 604קעזןא6 !(6.5ז 605ז 604%89[אגזזסא 05 ס0ז[גאםז6שה5 האפ קטהק1א6 35405 האס

 ססזםגא[א\ז[א6 זהש |65ז 605ז אהז6ה 50ק07|צ אסזאסהא .

 62205]א6 זהשס סקז[34טא אסזאסהא ןהצסטז -ה0א 2 אטה86ה 0 ג(זםהאגז[(צט

 ן|גצסעז5. 1608[זהא- |זאשהה קה06א אא.
 6 אד 5 : :תורנבהה

 %:םאקהז[.8|= אוזה [84,606 גאס 808006085 5
 אס 85 : :וותינמ תוודיזב

 |6%ַז-605ז | אגז 65-5027%צ | גאא[א6 1 [אשאה קהססה\אא[ןאס

 0-5: :הנבות ההחסווה = :ז :דויצ

 :תינכתה םש גוט :בשחמה

 % :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :תלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ 0

 ץסאזאאא :רינ-טרס

 מו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 20203 ':ןופלט :הקלחמ מ"עב להה1!קכ :דסומה

 זמרטוג.מ ר"ד :רשקה שיא א"ה,54 לוריבג ןבא | :תבותכ

 ןימו+ א7 | ;דועת :הררחוש תינכתה

 !הווד אל :סיאנת

 1 4 :םוב ןכדוע 246 |:םושייה .סמ
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| 

 סס56מוקדוסא : :רואהת

 .הורהא בושיה הורוצ יפל וא הדידמ יפל םימ הורגא תהיבג

 .קוהינ יוצו הוארהה,.תורוכצת,היטפוא האירקכל הונובשה והוספדה:םיכלהמ

 תעיבכל תהונוש הויוגלפתהו הורהי לע םיהווד האצמהו ב*ייהה ז[(בטה לוהנ

 .םולשתב םירוגיפ היבגל הוינידמה

 .םיישדוה-וד הונובשה 160000-ֶָר :הויומב
 6 ואו =אד 5 : תורגבהה

 א =צשסמם5 : :תותינמ תוודיזנ

 היריע םימ הכירצ הונובשח הדידמ בויה יטעו(א-ארווקס היבג

 50-36 : :הנבות הבה סוצ ה ה : :דויצ

 :תיננכתה םש| 30 םגד 360 ;או(0 2 :בשחמה

 100 :תורגש 6%% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 0 \ :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ : :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00 :תספדמ

 ץסתדאא3א :רינ-טרס

 1 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט ז|כימ :הקלחמ א"ה היריע |;דסומה

 / :רשקה שיא א"ה לארשי יכלמ רככ :תבותכ

 [ימ%צ אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 ו 7% :םויב ןכדוע 175  :םושייה .סמ
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 ו

 ס556מהוקדוסא : :הוא>תו

 'דכו רוצא,הינב הנש,הטש-םייבינכיבוא םירטמרפ יפל םיכטע עמו הו!1(נרא היבג

 הולשמו שארמ םולשתל ההנה ילב/םע יתנש בויה התריצי :םפיכלהמ .הומוש יעלו

 האירק? הוארהתהו הורוכצה,הונובשה .שארמ ו:מלש אלש הלאל םיישדוה וז הונוגשה

 .תויוגלפתהו הורהי לע םיהווד תאצמהו בייהה [ו:בשה לוהנ .היטפוא

 .םיקכסע הונובשה 40000 -ו! םירוגמ הונובשה 135000 -כ :תויומכ

 6סואו5אד 5 : :תורנגָה

 א:צסהס5 : :תתיפמ תוליזב

 היריע םיסימ יטפוא-ארוק הנו:נוא םימולשת היבא

 דו 35 : :הנבות חה חסכו 5 : :דויצ

 :תינכתה םש| 30 םגד 360 גו ס 8%. :בשחמה

 66% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 23164 גוסמ 3 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרועמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו:

001 
 :תספדמ
 ?סתדא4א :רונ--טרס

1/1 
 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :ןופלט [|כימ :הקלחמ א"ה היר'יע  :דסומה

 :ושקה שיא א"ה לארשי יכלמ רכ) | :תבותכ

 [ימצ א7 | :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 | 74% :סויב ןכדוע 176 |:םושייה .סמ
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 :רוא>ו

 | יצרא מ

 סס568ו?דוסא :

 .היבגו הווד רחא בקכעמ,קוהה תלעפה תכרעמה הרטמ .ףסטומ ךרע סמ

 .ם*זדזוגש רחא בקעמ

 :תורגעפה

 :תתיבלמ תוליזנ

 םיטימ  ףסומ-ררע

 גוסס :בשחמה

 - :םיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 רצואה דרשמ | :דסומה

 םילשורי הממור :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 361  :םושייה .סמ

 ובחסושה ₪6 :

 םעש :הקלחמ

 (הווד א7
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 סאו או6אד5 :

 < =צועס 5 :

 50 ד 35 : :הנכות

 :תינכתה םש

 % :שורד ןורכז

 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ
 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 ו:

0000 

 ץסאדאאא

1 

 ")295 1 :ןופלט

 .ש :רשקה שיא זנור

 ןימצ א7 | :דועת

 764 :םויב ןכדוע



 ש!כו-סמ

 חה חסכו ה 5 : :דויצ

 ) א"זנימ
 יצוא בשחמ ימושיי ךיוומ

 סטפ6מוקדוסא := :רוא>ת

 םילעבו םיסכנ יצבק זוכדע .שוכר סמ

 .םימולשהל רכמל יו(וש ינ(קכיתל תשרה

 :תורגנה

 :תתפמ תוליזנ

 םיסימ

 םגד ג(ס0 8% :בשחמה

 :סיטרס יננוכ
 2314 גוסמ :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :דסומה :הקלחמ רצואה דרשמ

 םילשורי הממור | :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 360 | :םושייה .סמ
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 הגהרהל הוטהיתמה הועונתב שוכר סמב

 .ה"הנה עוציבל הורהא הועונהו

 6 אד 5 :

 א 0305 :

 50-35 : :הנכות

 :תינכתה םש

 10% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 05 21.6 :הלעפהה תכרעמ

 20 :תורגש
0 

 :תונכתה תופש

:55 

0% 

 ץסתדת\א

 מ

 291 :ןופלט

 הגוה בכעי :רשקה שיא

 ןימצ אל | :דועת

 תורש תכשל

 7464 :םויב ןכדוע



 ו

 סס50מ8וקדוסא : .
 :רואת

 .םיסכנ :םושיה םש

 -[ורצבו ארדע- הינוריע תולעבבש םינוכשב תוריד ילעב :ץגוקר תיסולכוא

 .םולשוה ישולה הולשמ :הרטמ

 ססאואושאד5 : :תורעה
 . ו

 אםץושס 5 : :תתיממ תוליז

 היויע םיסימ ןיסולכוא םישולתה

 דם: :הנכות תה אסוש ה ה :

 :תינכתה םש| 30 םגד

 26 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 360 ;ג!(ס0ס :בשחמה

 :םיטרס יננוכ

 :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסשמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא :תונכתה תופש

:5 

009 

 ץסתדאגא

1 

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ועי-את גיריע | :דסומה
 221 :ןופלט :הקלחמ

 . :רשקה שיא :תבותכ זהב .י א"הת ?ארש ב7מ רבנג " + יב

 ןימצ :דועת 3 :הררחוש תינכתה

 םולשה אלל :םיאנת

 256 :םושייה .סמ
 7% :םוב ןכדוע
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 4 = --->--=-הקלוהה הדודה קקאו -ההההוהה---

 יצרא בשחמ ימושיי ךירזמ 3

 ;רואת

 םישלש יטמ היגג :הרטמ .םיטלש
 ,טיטלש ילעג :9

 םיטלשל וווגוישר 3

 :םיכלהמ

 :תורעה

 :תתממ תוליז

 הונוישר םיטימ םיטלש יושיו

 וג חסווה ₪6 :

 360 גוט 8. :בשחמה
 4 :םיטרס יננוכ
 - :םיטילקת יננוכ

 30 םגז

 :םיפוסמ יגוס

 ניפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ ופי-אה היריע :דסומה

 א"ת לארשי יכנלמ רככ
 :תבותכ

 33 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 255  :םושייה .סמ

, 
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 .םילובקה ,םיטלש יגוט

 .הורוכצה ,תוארתה .

 . 20000 :תויומכ .הונוישר האצוה ,םילובקוה וטילה

 :הנבות

 :תינכתה םש

 40% :שורד ןורכז

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םסילולכמ
 26 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 0" :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 םולשה אלל

 ;סויב ןכדוע

 .א"הב םיטלש סמ יבייה :ץבוסו תיסולכוא

 ססאואו =אד6 :

 < =צשסה05 :

 דו :

 10 :תורגש
2000 

5 

:5 

0005 

 דא

 קוו

2011 

 זהב

1 74% 



 ו

 סס56מוקדוסא : :רואת

 :ףסומ ררע סמ יבייה לע םינוהנ רבוצ ךרעמה .ףסומ ררע סמ ל!הנו היבג ררעמ

 תועדוה,סמב תובייה לע הורהצה .וכו קסע אוס,התבוהכ,םש לש םייללכ םינוהנ

 םיבויה תורקכב רבדג סמה ידרשממ םינוש םיהווד [כו,טיכנגב סמה םולשה לע

 ,סמר יבייהל םינוש םירבוש הקיפמ תכרועמה .י'דכו םולשה ירזטר םידהוימ

 .םידרשתל( סמה חלהנהל תוהודו הוסנקכ,םו?שו *רדסה,הרהצה יטפט
 6סאואופאד5 : :תורגעהר

 א =צעס 05 : ;התינמ תוודליזנ

 ףסומ-ךרע היבג טיטימ תואנוגשה היבאגא

 50 -ד ו 35 : :הנבות ההחסוו 2 ה :

 :תינכתה םש| 155 םגד 370 ;גו!0ס 8%. :בשחמה

 10%- :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסחדאגא : רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 "7 :ןופלט :הקלחמ מ"עב מ"כט | :דסומה

 ירבנע .י :רשקה שיא 8 סטמס *הר | :תבותכ

 ןימד :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אלק :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע 221  :םושייה .סמ
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 יו יקי ו יומו

 היל הש

 א

 או ו "רבי

, 

* 

. 

. 

 | ו א ו +



 ב

 סס56הוקדוסא : ו :רואת

 ' .סכמ ינירבע -ולבה! סכמה ףגא

 .סכמה הונהתב סכמה ינירגע לע םינוש םייטסיטטס תוה(ד :ה םירבעמה תרטמ

 למס יפל םייטסיטטס התוהוד זכו סכמ ינירבע זופלא םה םייטסיטטסה תוחודה

 .הינקכ סמו סכמ יטרפ,תוליעפ למס,הריבע תוהמ למס,זירבע

 .שדוהל םיסיטרכ 1500 -כ .הריבע יוליג הוהוד אוה התכרעמב טלסה
 6סאואושםאד5 : :תורבנה

 א<צסאס5 : :ורתינמ תוודיזנ

 זופלא ההיטסיטטט עטינירבע  סכמ

 50-35: :הנבות הב חסום :

 :תינכתה םש|165 םגד 370 גוט 8%. :בשחמה

 :שורד ןורכ% :םיטרס יננוכ
 : תינכתל רוקמ יסטיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 :;הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 :תספדמ

 קסתזתאא :רינ-טרס

 לו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03828181 | :ןופלט :הקלחמ מ"למ | :דסומה

 :רשקה שיא א"ת,33 ה*ימיה הדו!הי | :תבותכ

 ץימ% אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 תורש הכשל :םיאנת

 ]1 6% :םויב ןכדוע , 336 | :םושייה .סמ
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0 

 סס56הוקדוסא : :רואת

 ינוהנ סיסב הריצי,התופוכ לוהינ,םיבושיה רושיא,םינוהגנ הכידגו הטילכ .סכמ

 סלהכ יהימא זמצב רושק םינוהנ דוביע הותיפ,אובי *נומישר הטפדה,אובי

 .עכמ יספטו אובי ינומישר רוהתמ אובי לע םינוהנ:טלכ .הילהנימ הכרעממ

 .םיטפדומ םינומישרו םירושיא תאצוה,האיגש הּועדוה,הקידב,רהטילנ:םיכלהמ

 סכמ הונההמ םויג עיטפט 1500 :תויומב
 :תורגעהו

 :תתיפמ תוליז

 ןומישר  סכמ

 הב חסושה ה :

 165 םגד 370 גוט :בשחמה
 - :םיטרס יננוכ
 3330 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 :סיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

0 20 

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ
 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ מילמ :דסומה

 םילשורי /וממור :תבותכ

 13 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 327 | ;םושייה .סמ
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 .םילימע ידרשמו

 ססאואושאד5 :

 א םצעס 05 :

 0-5 : :הנבות

 :תינכתה םש

 640 :תורגש 0% :שורד ןורכז
 0 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 16 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 05 2.6 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

0 

 ץסתדאאגא

1 
015 

 291 :ןופלט

 :רשקה שיא

 ןימצ אל :דועת

 ]ן 776 :סויב ןכדוע



7 

 ס5568וקדוסא : :רואגתו

 תא איבהל :אוצי לכ בידיה ץוה עבטמ ףפגא תהונכתה יפל.אוציה הורומו לע הוקכפ

 .[יפיכע סמ רצהה לבקכל יאכצאו אוציה ךיראהמ םישדו(ה 6 ךוה ה"טמה

 .ה"טמב םיכסועה םיכלנבהמ םירצההו תורומה יהוו:ד,סכמהמ אוצי ינומישר:טלק

 א7ע םינאוציל םיגירה הוד,םירצההו הורומת אוצי לש העוגתה טורפ הוד:טלפ

 .הונכהה רחא !אלימ
 6ס\וושאד 5 : :

 א=צעס 5 : ;התיפלמ תוליזמ

 סכמ ץטוה עבטמ םירצהה תורומה אוצי זןומישר

 50 5 : :הנבותו חה חסוו ה :*

 :תינכתה םש|165 םגד 370 גוט 1. :בשחמה

 9080 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 20.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 555: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 000% :תספדמ

 ץסתדאגא :רינ-טרס

 קו1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט .עמ ה!ה1 :הקלחמ מ"למ | ;דסומה

 רלדא .י :רשקה שיא הממור היריכה :תבותכ

 ןימצ אל | .דועת / 2 :הררחוש תינכתה

 |הווד אלק :םיאנת

 75% :סויב ןכדוע 157 | :םושייה .סמ
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 יצוא מנ

 סס5פ0החוקדוסא : :רואת ה

 -.סכמ
 תורוהס הוסוו ז[וגראב םיכסוער םייתלשממה תודסומל עדימ.סנמה בושיה הקידב

 .אובי
 .ץוח

 ברעממ

 .א!גי [ומושר:טלקכ

 יבדהמ
 .רבטצמ אובי*י כ"הס,םיימוי םימוכס,היגגה טעונט,םייוגש:טלפ

 ויומכ
 .םיפוסמ ררד הדובע .סכמ היב לכב טויל םיגומושו 270 :תויומכ רבה

 6סאואו=אד 5 : :תורבלה

 ווליזב
  א6צ שס 5 : :תותינמ תוודליזב

 , |  סכמ
 אובי ץוה-רהס טכמ

 50 : :הנבות הגחסווה הם : :דויצ

 :תינכתה םש|165 םגד 370 גוש 8. :בשחמה

 ןד :תורגש א :שורד ןורכז 1 :םיטרס יננוכ
 0 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 3330 גוסמ 1 :םיטילקת יננוכ

 הזאמה :תינכתב םירושקה םילולכמ
 5 20.6 :תלעפהה תכרעמ 22000 270 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 בשחמה

 וס יננוכ

 !ת יננוכ

 סמ יגוס

 ;יפרג גצ

 יעצמא
 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 נ/ תארוק

 5 1% :םיטיטרכ תבקנמ/תארוק | | .תספדמ
 000% - :תספדמ רינ-טרס

 רש 2 רג -- רש : ןיוות
 :ןיוות

 :יטפוא ארוק
 נוא ארוק

 :דסומה
 :ןופלט חות] :הקלחמ מ"למ :דסומה

 :תבותכ
 0 :רשקה שיא םי הממור היריכה :תבותכ

 ןימו אל :דועת ' תינכתה
 :הררחוש תינכתה

 :םי

 והווד אל :םיאנת ו

 5% :םויב ןכדוע 158 | :םושייה .סמ \
 ושייה .סמ
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 ו

 0556מוקדוסא : :הוא>ת

 פםא51ג- א 9[51ע(הז:זסא אססמםו 6082 זהש 1586| 1 אגז[10א4| ץםאצן(עא קו.

 8הסזה אגזזסאג| [א5טהגא656 גאס ק5א510%א 8550 סא א

 5ג|4ג[50 [אכ6ק5אס6אז גאס אסהפא 1.

 6ס0אואו=אד 5 : :תורנעה

 א =צשסמ5 : :וותינמ תוודיזנ

 ?6א5[סא אססס| 518ע| הזזסא אגזזסאג( אט

 50 -דוצ 3 : :הנבותו החסום :ז

 סא :תינכתה םש | 50 םגד 360 גוט 8: :בשחמה

 :תורגש 906 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרועמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ
 0 דא :רינ-טרס

 מע :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 , 03735111 | :ןופלט :הקלחמ עדימו ץ!ע* | ;דסומה

 ל60ירק .1 | ;ושקה שא זג המר 95 92*לא'ב | .תבותכ

 ןימצ אל :דועת 112 :הררחוש תינכתה

 |הווד אלק :םיאנת

 16% :םויב ןכדוע 312 | :םושיה .סמ
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| 
 סבכמ

 וובי

 ועממ

 ודהמ

 '|מב
 בנה

 דיזב

 סבמ

 ל

 :וותינמ תויליזב

 הקיטטיטטט [ןיטולכוא דעס

 :הנבות תגחסוצה הם :

 :תינכתה םש | 30 םגד 360 ;גו(ס0ְ 8%. :בשחמה

 5% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 5 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ :
 26 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ !9י-את /ויריע | :דסומה

 :וטקה שא א"ה לארשי ינלמ רככ | :תבותכ

 :דועת 1 :הררחוש תינכתה

 םולשת אלל :םיאנת

 ס656הוקדוסא : :רואת

 .,הוכשלל הומישר הספדה ,דעס היסולכוא ?ע םייטטיטטס םיהווד :הרטמ

 .רפס תטפדה

 .[|בדע יסיטרכ ,תוכשלהמ רוכמ יכמסמ :טלק

 . 12000 :תויומכ .רפס תספדהו הוהוד הספדה,:וכדע,המכה :םיכלהמ

 60 ואו אד 5 : :תורבלה -

 א 6צס0₪05 :

 50-דושה 35 :

:55 

001 

 ץסאזתגא

 מו

22011 

 רמוס

 7% :סויב ןכדוע 251 | :םושייה .סמ
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 יטפל

 סס56מוקדוסא : :הוא>כו

 סולכאה יגלקש *רהא בקעמ איה רךררעמה תרטמ .תוריד סולכא ירוא בכעמ ,א5 ררעמ

 -םתה לע היצמרופניאו תוהטבומהו הויונפה הורידה בצמ לע עדימ ןהמ ,הוריד לש

 שמהשמ הצ ךרעמ .(הסולכא םויס דעו ההתינב רמגמ הורידה לע בכעמ) טולכאה תומד

 -ע ,זו!נדע ,טלכ7ל תוריבס תוקידב ליכמ ררעמה .הינבה הומדסכסהה ררעמ לש םיצבקכב

 . * תועצמאב םג תוהוד רורעל זהתינ .הוודו הפיל

 6סאואושאד 5 : :תורגנה

5 * 
 >=צס 05 : :וותינמ תוליזנ

 תוריז בכעמ הינב םיטקכיורפ בפעמ ווויד סולכא

 :תינכתה םש| 40 םגד 200 גוש 8: :בשחמה

 ןק8* :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 5 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 000% :תספדמ

 ץסתדאאא :רינ-טרט

 מו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 1 :ןופלט :הקלחמ מ.1.* | ;דסומה

 הכצלה להנמ :רשקה שיא א"ה 20210 .7.8₪ | :תבותכ

 [ןימצ אל | ;דועת : ן/דט :הררחוש תינכתה

 תורש חכשל :םיאנת

 7464 :םויב ןכדוע 40% | ;םושייה .סמ
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 9 7 כ 0 0 ו
3 

 א"מימ
 יצרא בשחמ יתושיי ךירדמ

 ס556הוקדוסא : :רואת

 ,הוכשלל תומישר התספדה ,דעס היסולכוא 7?ע םייטסיטטס םיווווד :הרטמ

 .רפס תטפדה

 .[ובדע יסיטרכ .תוכשלהמ רוכמ יכמסמ :טלקכ

 .< 12000 :תויומכ .רפס תספדהו הוהוד הספדה,ןוכדע,המקכה :םיכלהמ

 ססאואושאד5 : :תורבנה >

 א =ץסה 5 : :תתימ תוליז

 הקיטטיטטט [יטולכוא דעס

 תג חסושה ₪6 :

 360 ג(ס0 8%. :בשחמה
 4 :סיטרס יננוכ

 - :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :;יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק ן

 :תספדמ [

 :רינ--טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ן!עי-אה ויריע :דסומה

 יבלמ רכב :תבותכ

 דו :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 251 | :םושייה .סמ

 :הקלחמ

 א"ה לארשי

 50 דווה חם : :הנכבותו

 :תינכתה סש | 30 םגד

 5% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

0 

 ץס0תזתאא

1 

 2%33ן1 :ןופלט

 רמוס .ש :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 םולשת אלל

 746 :סויב ןכדוע
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 סס5פ6מוקדוסא : :רואה

 סולכאה יגלש ירהא בכעמ איה ררעמה תהרטמ .תוריד סולכא ירחקא בפעמ ,א5 ךרעמ

 -פתה לע היצמרופניאו תוהטבומהו הויונפה הורידה בצמ לע עדימ ןהמ ,הוריד לש

 שמהשמ הא% ךורעמ .(הסולכא םויס דעו התינב רמגמ הוידה לע בטעמ) טולכאה תומד

 -ע ,ז!נדע ,טלקכ7 תוריבס הוכידב ליכמ ררעמה .הינבה תומדסתה ררעמ לש םיצבקכב

 . * תועצמאב םג תוהוד רורעל והינ .הוודו הפיל

 6סוואושאד 5 : :תורגעה

* 5 

 א צועס ה 5 : :וותיפנמ תוילייזמ

 תוריז בכעמ הינב םיטכיורפ בטעמ אוויד סולכא

 0-6 : :הנבות ה חסושה ה :

 :תינכתה םש | 40 םגד 200 גוט 8 :בשחמה

 8% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ
 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 5 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 0 חדאא : רינ-טרס

 סו :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 1 :ןופלט .7  :הקלחמ מ.1.* :דסומה

 הכשלה להנמ :;ושקה שיא א"ה 20210 .ד.ת :תבותכ

 זימצ אל | .דועת . ן/דט :הררחוש תינכתה

 תורש חכשל :םיאנת

 7% :םייב ןכדוע 409 | :םושייה .סמ
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0% 

 ס5508וקדוסא : :רואת ו*ת

 ,הוכשלל הומישר הספדה ,דעס היסולכוא לע םייטסיטטס םיוווד :הרטמ 0

 -.רפס תטפדה

 .[ובדע יסיטרכ ,תוכשלהמ רוקמ יכמסמ :טלק

 . 12000 :תויומכ .רפס תספדהו הוהוד הספדה,ןוכדע,המכה :םיכלהמ

 0 :תורעה .ועה

 א 005 : :דרתיבמ תוודיזנ ו'דיזב
5 

 הקכיטטיטטט [יטולכוא  דעס

 50: :הנכות תגחסושה הם :

 שחמה :תינכתה םש | 30 םגד 360 ג(0 8%. :בשחמה

 י

 18 | :תורגש 54% :שורד ןורכז 4 :םיטרס יננוכ . 5
 002 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ ]

 :תינכתב םירושקה םילולכמ יי
 5 26 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ | ?לרגגצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא צמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק תארוק
 01 :תספדמ תספדמ

 ץס דא :רינ-טרס .3-טרס

 :ןיוות

 < ארוק

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 233ן1 :ןופלט :הקלחמ !עי-את /י"ריע | ;דסומה

 רמוס .ש :ושקה שיא א"ה לארשי יכלמ רככ | :תבותכ

 ן"ימו :דועת דג :הררחוש תינכתה

 םולשת אלל :םיאנת

 7% :םויב ןכדוע 251 | :םושייה .סמ "יה .סמ
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 סס56מוקדוסא : :רואהת

 סולכאה יגלש ירהא בקעמ איה ךדרעמה הרטמ .תוריד סולכא ירחוא בטעמ ,א5 ךרעמ

 -קכתה לע היצמרופניאו תוהטבומהו הויונפה הורידה בצמ לע עדימ זהמ ,הוריד לש

 שמהשמ הא ררעמ .(הסולכא םויס דעו ההינב רמגמ הרידה לע בקכעמ) טולכאה תומד

 -ע ,ןו|נדע ,טלקכל הוריבס הוקכידב ליכמ ררעמה .הינבה הומדסכהוה ררעמ לש םיצבקב

 . * תהועצתאבג םג תוהוד רורעל זתיג .הוודו הפיל
 ססאואושאד5 : :תורגפה

5 * 
 א =צסה5 : :וותינמ תוליזנ

 תוריד בכעמ הינב םיטכיורפ בכעמ וויר סולכא

 :תינכתה םש| 40 םגד 200 גוש 84: :בשחמה

 א :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 5 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 [:סאדתאא :רינ-טרס

 1% :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 01 :ןופלט הורש .ל  :הקלחמ מ.1-* | :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא א"ה 20210 .7.8 | :תבותכ

 ןימצ אל | .דועת . ן/דט :הררתוש תינכתה

 תורש חכשל :םיאנת

 74 :םויב ןכדוע 409 | :םושייה .סמ
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 וזאת

00- 

 עחמה

 ! יננוכ

 ו יננוכ

 ב יגוס

 ורג גצ

 עצמא

 חארוק

 וספדמ

 -טרס

 :ןיוות

 \ ארוק

 יה .סמ

 | | מ

 ס5568וקדוסא : :רואת

 תוברו הונוש תויושרב הנה!מ רושיאה רשאכ םינוש םיקכסעל וונוישר האצוה

 .ו|כו הואירבה דרשמ,האו רבתהת,שא-* !גיכ,הרטשמ [ו!גכ

 .םסעה הא זרושיא יא/זרושיא לע תהויושר הוויד:טקק

 ,רשאל הילעש הושר לכל םיכסע המישר,םירשואמ םיכסעל םיפכסע תונויצר:טלפ

 \ .םלשל שיש זוישר הרגא לש תורוי םע תומישר
 ססאואושאד : :תורעה

 א 60 5 : :והתישפקמ תו"ליזב
 םיסימ היריע 7 הונוישר-םיכסע םיקכטע תונוישר יושיר

 0 ד 5 : :הנבות תגחסושההם : :דויצ

 30 םגד 360 אוט 8%. :בשחמה

 4 :םיטרס יננוכ

 2314 גוסמ 3 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתה סש

 30 | :תורגש א :שורד ןורכז
 000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 :םיפוסמ יגוס :הלעפהה תכרעמ

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק
 0 0% ל :תספדמ
 ?סתדאאא - :רינ-טרס
 :ןיוות

 :יטפוא ארוק
1 ₪ 

 :ןופלט ןונימ :הקלחמ א"ה ₪0*ריע |:דסומה

 ןהכ .י :רשקה שיא א"ה לארשי יכלמ ר)כ | :תבותכ

 ןימצ א? | :דועת :הררחוש תינכתה

 והווד אלק :םיאנת

 7% ;סויב ןכדוע 177 | ;םושייה .סמ
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 | יצוא 7

 סש56מוקדוסא : :רואת

 .ריוא-רא!ד רובע םיבויח

 תו3כלההו םיביהתנ,םיפירעה תואלבט .לוהבו ץראב ראוד יהב לש הריטמ הודועה:טלק

 הולשממ לש ראוד ידרשמק םיצוכרו םיבויה תספדה,םייוגש זוכיה,טלכ רבעמ

 .םיירהסמו םייטטיטטט הוהוד .תונוש

 ססאואושאד 8 : :תורעה

 5/0305 : \ :התיפבמ תוליזמ

 ריוא-ראוד

 :תינכתה םש 30 םגד 360 א(שט ,. :בשחמה

 6% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ
 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 ;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: ו: :םיטיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ

 ץסחדאא3א . :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 00 :יטפוא ארוק

 23 :ןופלט ץ"עמ :הקלחמ לע-לא | :דסומה

 טמיצ .כנ :רשקה שיא דול הפועה למג :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת +0 :הררחוש תינכתה

 והוו(ד אל :סיאנת

 ]1 77% :םויב ןכדוע 159  :םסושייה .סמ
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 וא תת

06- 

 נחמה

 'יננוכ

 ו יננוכ

 נ יגוס

 ירג גצ

 ?צמא

 רארוק

 וספדמ
 -טרס

 :ןיוות

 ארוק

 לה .סמ

 ) אי"יזניזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךיוזמ

 ס656הוקךדוסא : :רוא>תו

 םולשהל הועדוה הספדהו םיבויה הריצי תרשפאמה תכרעמ -םייללנ בגכעמו! היבג

 שי-םירוגיפ הוד הרוצב םימולשתהו םיווגיפה רחהא בכעמ.םימולשה יסקכנפ וא

 תמייקכ-םימולשה הודו ,םירוגיפה קמוע יפעל םירוגיפה לש ךואה לג1כל תורצפא

 םולשהב םירחאמל תורוכצת הכיפמ .םולשת רוקכמ יפל עג הוד לבגקל תורשפא

 .תורוכצתה ולביכש תוהוקל יבגל ד"ועל הוד,רוגיפה קמועל םאוההג טיגוש םיהסונב

 ססאואופטד5 : :תודרעה

 5/8805 : :;תתיפמ תוליזנ

 בסצמ היבגא

 50 דם: :הנבות תבחסוה ה : :דויצ

 :תינכתה סש 30 םגד 360 ג6(1 4. :בשחמה
 וב :שורד ןורכז 3 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיטיטרכ תבקנמ / תארוק

 00% :תספדמ

 ץסאדאגא / :רינ--טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 03622292  :ןופלט :הקלחמ היה 7ןל "18 ןושומה

 יטאנ .ד :רשקה שיא א"ה 42 דלישטור 'דש :תבותכ

 ןימ+ :דועת 32 :הררחוש תינכתה

 הורש תכשל :םיאנת

 764 :סויב ןכדוע 397  :םושייה .סמ
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 | יצרא 7

 ס560מוקדוסא : :רואת

 -פיטע יספזה :טלפה .יונמה יטרפ :טלכה :םייונמל םינוהע תצפה ,'ב10 ררעמ

 םינוכדע יספדה ,םייונמל םולשה הועדוהו תורוכצה יספזה ,םינוהע הולשמל הו

 .זורחאה זופלאה תספה צאמ םייונמ *טרפ לש םירגטצמ

 .תילגנאב זה הוספדהה .(הוקכלה תשירד יפל

 :תורבגפה

 :ורתינזנ תווליזב

 םינוהיע הופיטע תספדה םינותע הצפה הצפה -םינוהע

 תחכום :

2000 

 :הנבות

 גוש 8" :בשחמה

 8% :םיטרס יננוכ

 23164 גוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתה סש

 128 א :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ

 : תינכתב םירושקה סילולכמ

 25 :הלעפהה תכרעמ

 40 םגד

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט :הקלחמ .מ.ב.י) :דסומה

 :רשקה שיא א"ה 20210 7"ו) :תבותכ

 :דועת דג :הררחוש תינכתה

 תורש חכשק :םיאנת

 417  :םושייה .סמ
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 :סויב ןכדוע

 ספומ אלמ םייונמ זופלא)

 6סאואו םאד 5 :

 <>6צעסה05 :

 50 -דוצ 5 :

 2 :תורגש
20000 

5 

:55 

00% 

 ץסתדאגא

 סוע/ג

(1 

 הכעלה להנמ

 ןימצ א7

7% 



 וזצנתו

006- 

 עחמה

 'יננוכ

 ו יננוכ

 3 יגוס

 ירג גצ

 ע?צמא

 וארוק

 וספדמ
 -טרס

 :ןיוות
 ארוק

 יה .סמ

| 

 ס556הוקדוסא : | :רוא>ת

 -במ תוזוקכנל םינוהע הולשמל התוכגדמ תספדה .םינוהע לש הצפה ררעמ :*א10 ררעמ

 היצוגטניא םע םייו1ימלו םיציפמל הונובשה תכירע ,7"וחהגנו ץראב טייונימו הרי

 -ה תוה(ד הכירעו תורצהה הטילק(.מ.ב.י לש *+ ה) הוזנובשה ולהנה הכרעמל תיפסב

 -י תורידתב הוקבדמ תספדה עוצב .םינוש םיכתהב תורצאחההו םיהולשמה הא םיההנמ

 .תישדוה התוהודה רתי הורידה.םייונמהו םיציפמה ץבוכ לש ימוי זו(כדע רות תימו
 ססאוו =ואד 5 : :תורגעה

86 > 
 א צשעסאם₪5 : :וותיבמ תו"ליזמ

 הצפה -םינוהע םינגוהע הצפה

 50-35 : :הנבות הגחסוה הם :

 :תינכתה םש| 40 םגד 200 גוש :בשחמה
 15 :תורגש 16% :שורד ןורכז :סיטרס יננוכ
 11000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גאוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 5 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00% :תספדמ

 ץסאדתאא - :רינ-טרס

 עו : :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 03286111 | :ןופלט הורש .7  :הקלחמ .מ.1.י  :דסומה

 הכשלה ?הנמ :רשקה שיא א"ה 20210 7" | :תבותכ

 ןימ+ אל | :דועת 13 :הררחוש תינכתה

 תורש הכשל :םיאנת

 76 :םויב ןכדוע 416 | :םושייה .סמ
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 ) א"זריזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךיוזמ

 סס56מוקדוסא : :רואת

 גטזסמגזז- ןגצסשז 05 השוז[-ןגצ6ה קא[אזשס 66זז.

 ןאקטז:₪056זא0א16ַ 56035646 06 ג 618601ז.קהאהזפ ן[5ז גאס ע[אמא51טאב.

 סטזפעז:זסקסס06:6 564645 05 ג 81 08 ₪008 ןהצםה5 קא[אזשט 6וא6ע1ז טא

 ק|סזזפה .אכ-0ג קא[אז8.

 6סאאו םאד5 : :תורגעפה

 א צצו 5 : :ורתינמ תווידיזמ

 קגזאזש0-6186שזז | אט(ז1-(גצסה

 50 : :הנבות בח סו ה הם : :דויצ

 :תינכתה םש םגד 0 גוש 5 :בשחמה
 6 :תורגש 0% :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: - :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 ץסחדתגא ןו% :רינ--טרס
 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 תו

 :ןופלט :הקלחמ ם"נש |:דסומה

 ןיטשרו1 .מ :רשקה שיא א"ה 8 סטמס 'חר :תבותכ

 ןימצ א7 | :דועת 1712 :הררחוש תינכתה

 והווד אלק :םיאנת

 ו / 64 :םויב ןכדוע 167 | :םושייה .סמ
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 וצבר

06- 

 ;חמה

 ' יננוכ

 ו יננוכ

 נ יגוס

 רגגצ

 ;?;צמא

 וארוק

 וספדמ
 -טרס

 :ןיוות
 ארוק

 !ה .סמ

 ) א"זמימ
 יצרא בשחמ יתושיי ךיוומ

 סס56מוקדוסא : :רואגנו

 -בה תומדכהה ירהא בקעמ איה רךרעמה תורטמ .הינבה הומדפכהה *ירהא בטעמ ,ב5 ררעמ

 ישדוה הווד ךמס לע הרידה לש הינבה הומדקהתה ירהא בקכוע ךרעמה .תוריד לש הינ

 רשפאמ ררעמהו הרידה לע םיבר םינו!הנ םירמשנ .המויס דעו הוהינג וללחהה עגרמ

 החינ .השיוד יפ לע תויטסיטטס הוצלבט זכו השירד יפ לע םטירדגומ תוהור לגק7

 . * הועצמאב םג וווווד רורעל
 :תורבעהה

 :תתיממ תוליזמ

 הומדעפוה אוריד הינב

 גה סושה 3 :

 200 גוט 8. :בשחמה

 4 :סיטרס יננוכ

 2314 גוסמ < :סיטילקת יננוכ

 40 םגד

 תוריד לש הינב הומדקווה

 :הנבות

 סו שד 5 :

5 *. 
 א 5/0805 :

 הוריד

0-5 : 

 :תינכתה םש

 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 8 :תורגש א
0 

 : תינכתב סירושקה סילולכמ
 :םיפוטמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ--טרס

 ;ןיוות

 :יטפוא ארוק

 תורש .ל  :הקלחמ מ.1.* | :דסומה

 א"ו 20210 .ד.ת :תבותכ

 6 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 410 | :םושייה .סמ
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 5 25 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

1% :55 

- 00 
 יא -
 סע -

 "1 :ןופלט

 הכשלה ?הנמ :רשקה שיא

 [ןימצ א7 | :דועת

 תורש הכשל

 746 :סויב ןכדוע



 ) איידביזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךירזמ

 ס6508ו?דוסא : :רוא>בו

 .תיתהרפס הרכב הונוכמ רובע היהרעפ הרקכגנ יכלהמ עוציב

 .םיפוטממ תכרעמה הלעפה

 ססאואושאד5 : :תורגזנה

 א =צשעסמם5 : :תהתיממ תוליזנ

 רוצי-הוכיפ  תיתרפיס הרכב

 גו! טס 2 :בשחמה

 - :םיטרס יננוכ
 - :סיטילקת יננוכ

 200 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 ;תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות
 :יטפוא ארוק

 תיריוא הישעה | :דסומה

 דול הפועוו למג :תבותכ

 12 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 169 | :םושייה .סמ

 50 : :הנבות החסום :

 :תינכתה םש םאד 0

 5% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תורגש

4313 

 :תונכתה תופש

55: 

001 

 0 דא

 םוע/1

 :ןופלט 1"ממ |:הקלחמ

 בונרב .מ :רשקה שיא

 ןימצ אל :דועת

 ןהווד אל

 74% :סויב ןכדוע
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 ואנת

06- 

 ;תחמה

 יננוכ

 ו יננוכ

 ) יגוס

 רג גצ

 ;!צמא

 וארוק

 וספדמ

 -טרס

 :ןיוות

 ארוק

 יה .סמ

 יצרא בשחמ ימושיי ךיוומ ו "זביזמ

 ס656מוקדוסא : :רוא>ת

 ססזשהא[אש זססו ק051זוםא8 =08 אג6ה[א[1א6 (0א6 |05ז5 סא 3-גא15 ץםאז 4%

 5[אכ| ם א6 צב

 םטא 1:סהזהזא 5/0265 גאס 6עאצבזטהם5 =א0א קהזאזסטז 0= גקז זגה6צ|.

 םטא 2:056 5650ןז5 05 אעא סאש =0ג הטא[|[המצ 6508א5ז816 טפ-[א1ז[1ט0טא גאס

 ספזג[א 506665516 זסס\ ק051זןסא5 ;08 841| 6אכ 0647166 5ק1אט(6 [00. .
 :תורגהה

 :תתיסממ תוליזנ

 ההגחסוה ה 6 :

 םגד 0 גוסס :בשחמה

 :םיטרס יננוכ
 :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ :דסומה ל"אפר

 א"ה 7063 ד"ה | :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 והווד אק :םיאנת

 168 | ;םושייה .סמ
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 6סאואו₪אד 5 :

 א5צ%ס0ה05 :

 א  ןסאז | א/א64א016-60אז

 50 מם : :הנבות

 :תינכתה סש

 96% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 ו:

00% 

 ץסזאגא

 מו

 גסז

 :ןופלט

 :ןרשקה שיא

 ןיתצ אל ' ;דועת

 76 ;םויב ןכדוע



 ב

 ספ50₪וקדוסא : :רואת

 קגכסט6זזכא גאס 5569%8:צ 60אז4ג0( צב

 ןא;טז:ג55548|+צ 5זהט6זעהש 05 זאש ק80006ז,080585 האס אגא הגזשאןה6 זס 5

 56אז זס אגאנ= 6זעה625,[אזםהאג| 455698: 155,א6זאסהא5,קג8אַ[5 55אַ] גאס

0 0 

 סטזלטז::סו\סא עק האס קוגא =0ה :(0א6/5308ז זשהא 06 080581.
 6סאואו =אד5 : : :תורגזָה

 >=צשעסהש5 : :ורתינמ תוליזנ

 .555%0(צ 11א6 [אצפאזסהצ 60אזאס0| |קוגאא[א6

 :תינכתה םש 1000 גוט . :בשחמה

 3 :תורגש 06 :שורד ןורכז 2 :סיטרס יננוכ
 0 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 5006 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00% :תספדמ

 ץסחזתאא :רינ-טרס

 מו : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט ע"כט |:דסומה

 אריעצ .י :רשקה שיא א"ה 8 סטמט 'הר | :תבותכ

 ןימצ אל | ;דועת 12 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :םיאנת

 7% :סויב ןכדוע 17% | :םושייה ,סמ
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 ס5568וקדוסא : \ :רוא>ת

 616 גזזסא 06 605ז 0= 60%ת|5א >ק80006ז 05 55538| 155 660801א6 ז0

 קהססט6ז 8ה6גאססאא גאס געשהג66 הססשס ץגוט6 0= םצמהצ אגאט>.\6דטאש0 8

 455 648.60 6040 אז

 זא;טז: ן. 605ז 6116 8צ >גהז אס. 2. ק80006ז 5זאמט6זטהש 400145א6אז 5.

 סטזקטז: 1. ןזשא[260 605ז ה6ק08ז. 2. 50טאאגה1260 605ז הז
 ססואושאד : :תורעה

 אצץסה5 : :תתכמ תוליזנ

 605ז 604ק0א6אז540060-צג\ט6 ק80006ז | 455 5081צ א

 50 דו חם : :הנבות תג חסושה הש : :דויצ

 םגד 0 גוט 6.0.6. גשומה
 2 :סיטרס יננוכ

 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתה םש
 % - :תורגש דסא ;שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 5 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 :םיפוסמ יגוס 3 :הלעפהה תכרעמ

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :55 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0 9% 7 :תספדמ
 ץסחדאגא - + :רינ-טרס
 1 - :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :ןופלט .יסט.0.ד  :הקלחמ היריוא הישע |;:דסומה

 לקסד .%א | :ושקה שא |? הפועה למ1 | ;תבותכ

 [ימ+צ א7 | ;דועת 2 :הררחוש תינכתה

 והווד אל :סיאנת

 76% :םויב ןכדוע 173  ;םושייה .סמ
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 יצרא בשחמ יתושיי ךיוומ ו "ךביזב

 ס6568וקדוסא : :רואת

 .םיבכרומ םירצומ רוצד לע ה:לעו [ו!נכהל התכרעמ

 .תושורד הויומכ,הנשמ תובכוה,זטהמב יאלמ,םינרציל תונמצה.רצו(!מה הנבמ:טלסכ

 .םינמצ הו(ל,תונמ%הו ץוהנ יאלמ לוהנ,רורא הוטלו רצק הוטל בכעמו ןונכת:טלפ

 :תורגבעה

 :תתימ תוליזנ

 תונמצה רוציי לע הוקיפו ז(1כה יאלמ

 ה חסוש ה :

 םאד 0 גוש .5 :בשחמה

 - :םיטרס יננוכ
 "0 :סיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :סיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 מ"כט :דסומה

 א"ה 8 טטמס *'דש | :תבותכ

 +2 :הררחוש תינכתה

 :םיאנת

 285  ;םושייה .סמ
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 תוריכש

 ססאואושםאד 5 :

 .ג55688(צ 609
 אצה :

 םינמצ הול ז(נכת

 50 -דוצ ₪ ם : :הנכבות

 :תינכתה סש

 10% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יטיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 3 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 ו:

000% 

 ץסחזת\א

 מו

 034642697 | :ןופלט

 אריעצ% .י :רשקה שיא

 הריכמו

 746 :םויב ןכדוע



 פו

 סס568וקדוסא : :רוא>ת

 קאגססט6ז סא 6סאז גסו קהססהגא אה]6ה אסא[זסה5 6אז[ה= 5אג|| ק|גאז =ג0[|ןזצ,)

 5 5ז 5 סגהזפ,א[ז |(15ז5,א0א1זס0ה5 "|| םטז,60א084ַז[]65 םגזא

 ;0ג ז[אש ק|והאא[א6.

 סו ₪אד 5 : : :תורגבעהה

 >=צ/סה5 : :וותינמ תוודימ

 ?;א0000זוסא :סאזאסו ק|וגאז 080681א6 5ז06א =א|| סטז

 0-5 : :הנכות הבחסוהה6 :

 :תינכתה םש 1130 גוש :בשחמה

 ן6א :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ

 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכועמ :םיפוסמ יגוס
 נופרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00 :תספדמ

 ץסחדאגא :רינ-טרס

 סע :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 055 :ןופלט 9332  :הקלחמ אהלא |:דסומה

 ןמרונ זמלא :רשקה שיא ךודשא | :תבותכ

 | ןימא אל | :דועת | :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 7% :סויב ןכדוע 26% ;:םושייה .סמ
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 ס556₪וקדוסא : :רואת

 .-ג"ה,ע"ש- תונהתהמ 'בוע הוד הטלוכ .תונמצהל ריהמהו רוצי הוהנ תכרעמ

 ליבכמב רוסמהמ זוכדע .-50- הונההל,-2000- תונמצהל היהוצה ויטנגמ תסטרכ

 תונמצה יפל ה"ור הוד -2טלפ .לרנמלק ימוי 'ע הוליעי הוד -1טלפ .םיכתחה לכל

 ישדוה 'ע תוליעי הותנ -4טלפ .הנמצהל טרורופמ יריהמו הוו -3טלפ .יהפוקה

 האו שדר 1 ב
 60 ווד 5 : :בתוורבל,ו

 א =צס 5 : :וותינזמ תוודיזנ

 ריעצ-בשהמ הוליעי ריהמה יהו צה-סיטרכ

 50 ודו ב ₪ ₪ : :הנבות תגחסוהה= :

 :תינכתה םש|15 םגד 0 גוס א[אטטא[ :בשחמה

 :תורגש ןא :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 002 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: 1% :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0 - :תסטפדמ

 יס תדא4א - :רינ--טרס

 מע - :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 22 :ןופלט :הקלחמ הינא |:דסומה

 ינוליג סהצי :רשקה שיא א"ה 10 טולשה ררז :תבותכ

 ןימצ :דועת | :הררחוש תינכתה

 םולשה אל7 :סיאנת

 | 6% :סויב ןכדוע 122 | :םושייה .סמ
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 סס560מוקדוסא : :רוא>ת

 ;םסגזגגא [צ >קג068גא -0₪ קג066551א6 אגז5שה 635%15זהצ םגזג.

 קם1-נגא5 סגזג 60אצ5ג0[5א5 ,604קעזגז:סא5 0= 10א16 גז[ 5

 :תורנבעהה

 :וותינמ תווידיזנ

 563051( 68 0168024 62א[5זאצץ

 וה חכו 6 :

 םגד 0 גוס 6 :בשחמה

 3 :םיטרס יננוכ
 ₪ :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 ;ןיוות

 :יטפוא ארוק

 1"ע  :הקלחמ . יגולואיג '3כמ | :דסומה

 םי 30 לארשי יכלמ | :תבותכ

 +3 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 225 | :םושייה .סמ
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 קגגגו6ז64א5 גאס 5גזטההזזםא.

 1 סו0זפ 58|5038051 ה[.

 .גםסטז 1 4[א. ק5₪ 100 אא
 60 ווד 5 :

 <=צשעס 05 :

 הצסהאכ6606 0641 5ז]8צ אהזשה 65[ צץ

 50-דוצה ₪5 : :הנכות

 :תינכתה םש
 276 :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ
 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 ו:

000% 

 ץסתדאגא

 סע/1

% 

 ")21 :ןופלט

 ליג .ד ר"ד :רשקה שיא

 ןימצ :דועת

 םולשת אלל

 ון 76 :םויב ןכדוע \



 , אייזניזב
 יצרא בשחמ יתושיי ךירומ

 סש56מוקדוסא : :רוואצגו

 -סהוזגגא [צ קהס6הגא -0₪ 5ק56ז8068564164+( א( +צ 1

 ק61:0885 30:51סא 6א|1880ז[סא,60א5זמע6זזסא 06 אסהא[אש 604755 אט

 6%|6.אז :סאז6אז 06זשמא[אגזזסא 0= טאאאסאאש.

 םהקזזכא5:2-3 5זפק 188|6גז[0סא,ע5פ6 06 1אזשהאה| 5זגאס4אסב-

 6סאואושםאד5 : :תורגבזה

 א =צ(עס 5 : :התינמ תויליז

 65: הם א[5זאצ 5ק66ז8060368164:- גאב(צ515 52560זא06הםא[15זאא5 א

 50 : :הנכות תהגחסווה הם :-

 :תינכתה םש םגד 0 גו(ס :בשחמה

 2420 :שורד ןורכז 1- :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה םילולכמ |
 2.3 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 ץסאדא.א :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 9" :ןופלט יגולו(איג 'כמ | :דסומה
\ 

 ליג .דז ר"ד :רשקה שיא 30 לארש*י יכלמ :תבותכ

 ןימו :דועת 3 ;הררחוש תינכתה

 םולשת אלל :םיאנת

 ון 6% :סויב ןכדוע 224 :םושייה .סמ
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 ס556₪וקדוסא : :רוא>ת

 תודבועה יבגש דוביע הונוכמל הרקב טרס הריציל היליע העע * טפא :19 רועמ

 הועצמאב היעמשמ דח הרוצב םיראוהמ דבעל שיש םיחטשמה .היהרפט הרקג תועצמאב

 לש הרפבה טרס הא רצויה "רוסצורפטסופ"ל טלכ הווהמ היגכתה לש שלפה ;הפשה

 .הנוכמה

 ססוואושאדפ : :תורעה

 * .קז-הטזסהגזז[6 ק4ס06 מ אא60 אעאשאמ 16( 60צ+ז0₪ש 8

 א = 805 : :וותינזממ תו"ליזב

 .יבבש דוביע התיוגרפיס הרקנג

 :תיננכתה םש| 40 םגד 200 גוסס 8.1 :בשחמה

 566 :שורד ןורכז - :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 אוסמ 2 :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ -
 2.6 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: 1% :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 00 - . :תספדמ
 ץסתדת\א - :רינ-טרס

 1 - : ןיוות
 :יטפוא ארוק

 03- 1 :ןופלט םווש הטמ :הקלחמ .מ.1.י :דסומה

 הטמה ?הנמ :ושקה שיא א"ה 20210 ר"ת :תבותכ

 | ב ןימצ :דועת 9 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :סיאנת

 7% :סויב ןכדוע | 441  :םושייה .סמ
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0 

 ס5506הוקדוסא : :רוא>כו

 יגולואיג יופימ,הרפועו לוה זבא ףהס לש ה!יסדנהו תהתויגולואיג הודו:מכ בושיה

 .םפייגולואיג םיבשיחהו

 .ל"הה לש הורשה תכשלב השירד יפל דוביעה .םיהודיק ינוהנ:טלק

 6סאואושאד 5 : :תורנעהה

 א צועס ו5 : :וותינמ תו"ליזב

 יגולואיג יופימ  ףהס היגולואיג הודומכ-גושיה הודיק

 ו הגבות
 :תינכתה םש 1130 גוסס ב. :בשחמה

 220% :שורד ןורכ% :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :סיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוטמ יגוס
 :;יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 0% :תספדמ

 ץסתדאאא :רינ-טרס

 1 , :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 7""-1 :ןופלט :הקלחמ עצמה :דסומה

 זונג7 .א ;רשקה שיא הוליא .1 .ז :תבותכ

 ןימצ :דועת :הררחוש תינכתה

 תוריכש :סיאנת

 10/06/76 ' :סויב ןכדוע 261  :םושייה .סמ
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 ) א"זמיזב
 יצרא בשחמ יתושיי ךירדמ

 ס556מהוקדוסא : :רוא>תו

 -דדומ ססנפ- הודידמ ינותנ יפל רפע לש הויומכו םיהפנ הדידמ

 .השירד יפל :אורידה

 6סאואושאד 5 : :תורבנה

 אצה 5 : :וותינמ תוודיוב

 תהויומב-ודידמ  הרירמ

 50 ד: \ :הנבות הב חסובה 5 :

 :תינכתה םש 360 ;ג1ט :בשחמה
 9 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0% :תספדמ
 דא \ :רינ-טרס

 1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 )"1 :ןופלט :הקלחמ ע1מה | :דסומה

 זונב? .א :רשקה שיא -1 .1  :תבותכ

 ןימצ :דועת :הררחוש תינכתה

 תוריכש :םיאנת

 746 :סויב ןכדוע . 260 | :םושייה .סמ
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 , א"יזביזב
 יצרא בשחמ ימושיי ךירזמ

 ס656הוקדוסא : :רוא>ת

 65ז[אגז:סא 0: 6:66זאסאז6 604קםאטאז =0%5(1 54ז65 84550 שא זו=

 זש:34אַ[10065 גאס םסגזאג 61צםא [א זאפ 8045 18 םשצם|0 ק4%6אז אז

 ₪6( [181| [זצ אטז 0800א .

 זאהז5 15 זאהם 4%05ז טס זס סגזש זו[.

 סאו =אד5 : :תורגבזפה

 א =צס0 5 : :וותיבמ תוידיזנ

 ;ג[1עגש ם5ז[אגז[ס0א 8א6| [ג98ז:| [זצ | ם|66זא164| 65

 5-5: :הנכות תגחסושה הם : :דויצ

 :תינכתה םסש 1130 גאוס 8%. :בשחמה

 :תורגש 1% :שורד ןורכז 2 :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ - :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב סירושקה סילולכמ

 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: - :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 יו :תספדמ

 ?סחזתאא 1% :רינ-טרס

 :ןיוות
1 

 :יטפוא ארוק

 "055 :ןופלט :הקלחמ אולא | :דסומה

 זמרו1 ןמלג :רשקה שיא ךודשא | :תבותכ

 [ימצ אל | :דועת :הררחוש תינכתה

 תורש חכשל :סיאנת

 ון 7% :סוב ןכדוע 268 | :םושייה .סמ
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 ו ו

 ) א"'זביזב
 יצוא בשחמ יתושיי ךיוזמ

 ס656הוקדוסא : :רוא>ת

 65ז[אגזזסא 0> 5צ5זשא / 6|8א 80א 1|45118[זצ ₪08 4 558188 ם.םאםאז

 :תורכנה

 :ורתיבמ תויליזב

 הב חסוצה 6 :

 1130 גגט 1 :בשחמה

 2 :םיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 :םיפוסמ יגוס

 :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 9332  :הקלחמ אה7א |:דסומה

 דודשא | :תבותכ

 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 201  :םושייה .סמ
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 וו"

 ווד 5 :

 < 6צשס 5 :

 מ6₪| [ג8[([זצ | (607ז816( + 5

 90: :הנבות

 :תינכתה םש

 :תורגש א :שורד ןורכז
 : תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םירושקה םילולכמ
 :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

:55 

00 

 0 ךדאאא

 מו

 05531155 | :ןופלט

 [מר(נ ז[מלא :רשקה שיא

 ןימצ א7 | :דועת

 תורש תחכשק

 76 ;סויב ןכדוע



 א

 ס5568וקדוסא : :הואהרו

 !ה לש בורקה שדוהב השרדנה הומכה בושיה ו:הרטמש ,רוציל הושירד זו(גכת:8 ךרעמ

 התעונת,םדוכ יאלמ לש םינוהנ י"פע,יפוס רצומ לש יכרריה הנבמב םיטירפו םירמ-

 עדהב םייפוס םירצומ רוצי לש הו!שירדו הוהוהפ רוצי תוארוה,םדוקכ שד(הב יאלמה

 תשרדנ וב זושארה ריראתהו טירעפו רמוה לכמ תשרדנה תמכה תא גיצמ טלפה .בורק

 .רוצי הוארוהו ץער הנבמ,םיביכרמה לש עטיגולטק [כו :להו תומכ
 ססאואושאד5 : רבזה

 א 6צס 5 : :תהתפמ תוליזנ

 רוציי תיצהה יאלמ רוציל הושירד זונכת רוצי

 50 ₪ ם : :הנבותו הב חסושה ה : :דויצ

 :תינכתה םש| 40 םגד 0 ג!(0ס 4. :בשחמה
 3 :תורגש א :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 20000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 05 25 :הלעפהה תכרעמ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 55: :םיטיטרכ תבקנמ /תארוק

 0 :תספדמ

 :סחדא\א : רינ-טרס

 קשה : ןיוות

 :יטפוא ארוק

 ")01 :ןופלט :הקלחמ .מ.ב.י :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא א"ה 20210 ד"ו :תבותכ

 ןימצ אל | :דועת 9 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 7% :סייב ןכדוע 414 | :םושייה .סמ
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 ס556הוקדוסא : :רואת

 רוצי הונמצפהו שכר הונמצהל תושירד הננכהמ תכרעמה .< הושירד ז:ו1כה תכרעמ

 שכר תונמצה,יאלמ יצבקכל תרשקכהמ תינכתה .הריכמ תויצהה ו:א/ו הושירד יפל

 .שכרה הוינידמ תא עובקכל ויפלו רהוימה וא רסחה הא בשחל ידנ רוצי תונמצהו

 הוק? לכל הונוש תוינכה הונבל רשפאמה תוינכה ללוהמ ביגס היוגב חתינכהה

 .אמגודל הווד שי רא השירד יפל טלפה .הכרעמה התא שדוומ 1: [7 יק
 60 ווד 5 : +31רבל ל

 % הק5
 >צס 5 : :ורתינמ תוודיזנ

 שכר תונמצה רצומה-הנבמ

 :תינכתה םש

 2 :תורגש דסא :שורד ןורכז
 20000 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 68 :תינכתב םירושקה םילולכמ

 006 41 :הלעפהה תכרעמ

0: 

 גוט 6-7 :בשחמה
 1 :םיטרס יננוכ
 5 :םיטילקת יננוכ

 םגז 0

 1 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ

 :רינ-טרס

 :ןיוות

00 

 דא

1 

 :יטפוא ארוק

 1 :ןופלט :הקלחמ השאד ל(רש1|ק |:דסומה

 א"ה 43 יקצדורב :תבותכ רחנ .א :רשקה שיא

 ןימצ :דועת 3 :הררחוש תינכתה

 הריכמ, תוריכש,הורש הכשל :סיאנת

 7464 :סויב ןכדוע 453 | :םושייה .סמ
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 ל

 ס5568וקדוסא : :רוא>תו

 .ץע הנגמב םיצגכ הלהנמ תכרעמה . < רצומה הצבמ לוהנל תכרעמ

 .םיטירפ זיב רשק תומוצרו םיטירפ תומושר אוה טלסה

 ,רצומה הנבמ לע םיהווד 77וַכ טלפה

 זוכדע תינכתהת,הינב תינכה םשטיללונ םיבלהמה

 .העיוד יפ7 רהא הוד לכו םלג ירמוה הובכרה

 תוינכה ללוכ הויללכ הווד הוינכתו

 .ץבופה לדוגל הלבגה זיא .םיפוטממ הותליאשל
 :תורגבזה

 :וותיכלק תוליזב

 רצומה-הנגמ ץע הבכרוה

 הב ח כוש 5 :-

 גוט 1. :בשחמה
 1 :םיטרס יננוכ

 - :םיטילקת יננוכ

 םאד 0

 31 :םיפוסמ יגוס
 - :יפרג גצ

 :םיפסונ טלפ /טל ק יענצמא

 :םיסיטרכ תבקנמ /תארוק

 :תספדמ
 :רינ-טרס

 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 :הקלחמ הטאד ל(רט1(ק2 | :דסומה

 א"ה 43 יקכצדורב :תבותכ

 2 :הררחוש תינכתה

 :סיאנת

 452 | :םושייה .סמ
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 ה:ריכש,הורש תכשל

 :תהנבות

 :תינכתה םש

 60% :שורד ןורכז
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ

 :תינכתב םסירושקה םילולכמ

 וו :הלעפהה תכרעמ

 :תונכתה תופש

 :ןופלט

 .א :רשקה שיא

 :דועת

 הריכמ.

 :םויב ןכדוע

 ןימצ

 6סאואושאד 5 :

 % ק-"א
 > =צשס 5 :

50-35 : 

 6 :תורגש

20000 

2 - 

:55 

000% 

 ץסתדתא3א

1 

7-41 

 רחב

7% 



 ) א"'דביזב
 יצרא בשחת יתושיי ךיוומ

 ספ568וקדוסא : :רואת

 5צ5זש3ה 28-6420055: 6426[ןזצ קוהאא[6 גאס 05גגז :םא 560500| 1א6 5צ3ז5א 5

 בג ץאסטטסז זסא 60אז הס( זסכ\ טפספ אהסא |405 אטה86₪ 05 ג0ז[צ[ז16ב אטפז

 הם א|:060זשסכ זס |!1אזזשס 6ק6[זצ 565008655. זצק163% 05585 40 44א0:א6-

 זטהא6,55638| [א6,ק206655 גאס זש אז[ו6 [אסטפזה[ ם5,א0 >ק4₪0056ז ק( אא.

 ןאקטז5: 0068 םסהזה,.=6:|[זצ 642ק6[ז155. 0טזקעז: 5670500:05:676. *
 ססאואושאד5 : :תורגבעפה

 * %\אצ 5% 0 5צ5ז שה (40825 זההצ 6( 45 ) .

 א:צס0ה05 : ;וותינמ תו"ליזב

 645055 .,5\ גאאז א6 , 56 45001 [ א6, ו אט= 6 זטה זא6 קא 0 טז [0א

 0 -דו :הנבות ההח סשה ה 5 :

 :תינכתה םש| 40 טגד 200 גו( ..8- :בשחמה

 :תורגש א :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 :תינכתב םירושקה סילולכמ
 21.6 :הלעפהה תכרעמ - :םיפוסמ יגוס
 - ;?יפרג גצ

 , :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 5: 1% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 00 :תספדמ
 ץסתדאאא ;רינ-טרס

 תע/1 :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 95.1 :ןופלט תורש .ל  :הקלחמ .מ.ב.י :דסומה

 הכשלה להנמ :רשקה שיא איה 20210 .ד.ה :תבותכ

 ןימצ :דועת :הררחוש תינכתה

 תוריכש,תורש תכשל :םיאנת

 7% :סוב ןכדוע 445 | :םושייה .סמ
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 ו

 סס56הוקדוסא : :רוא>הת

 תונמא%הלק םאההב לעפמג רוציי הולועפ לש םינמצ הול תיינבל הנרעמ ,23 ךרעמ

 ידעומל הויובייהתה זובשהב ההקכול הכרעמה . *+ "סאלכ" היורקה רוציי רשוכו

 הדגעמו הלא םיבאשמל םינושה םירצומה לש תושירדו לעפמה לש םיבאשמ ,הפכפסא

 . ** -ב םג תזבוע תכרעמה .תטרופמ רוציי היגכת רךכל םאתהב

 60 ואו אד : , :תורבנה

 *+ -.>;.ג6ן1זצ |ןםאגס[א6 האס 1|56070500א6 5צ5ז א, *% 5

 אצה 5 : :וותינזמנ תוודיזב

 .תונוכמ החסמעה ,םינמ% הול ,רוציי זונכה

 50-35 : :הנכבות ההחסוה 46 :

 :תינכתה םש| 40 עגד 200 גוט 8% :בשחמה

 20 :תורגש 528 :שורד ןורכז :םיטרס יננוכ
 :תינכתל רוקמ יסיטרכ תומכ 2314 גוסמ :םיטילקת יננוכ

 : תינכתב סירושקה סילולכמ

 055 25 :הלעפהה תכועמ \ :םיפוסמ יגוס
 :יפרג גצ

 :תונכתה תופש :םיפסונ טלפ /טלק יעצמא

 ו: 1% :םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 0000 - :תספדמ
 זז אא - :רינ-טרס

 1 - :ןיוות

 :יטפוא ארוק

 3-1 :ןופלט קוו!ש הטמ :הקלחמ .מ.ב.י :דסומה

 הטמה להנמ :רשקה שיא א'תה 20210 ד"ה :תבותכ

 ןימצ :דועת 08 :הררחוש תינכתה

 תורש תכשל :םיאנת

 7464 :סויב ןכדוע 434 | :םושייה .סמ
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 ) א'יזביזב
 יצוא גשחמ ימושיי ךירזמ
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 ןולאשה יולימל תוארוה

 .םיבצקומה תודשל רבעמ רובעל אלו םישרדנה םיטרפה תא תוצבשמב םושרל אנ .1
 .דבלב תילגנאב 9-8 םיסיסרכ .ברועמב אל ךא
 ' ,םושייה רואיתב ונייצל אנ ,תוצבשמב יוסיב אוצמל לוכי אלו בושח ךל הארנה ,טרפ לכ
 .םינינועמה ןיב הרישי תורשקתה רשפאלו ,ןינע ררועל ,םושייה לש תיללכ הנומח תתל ןולאשה הנווכ

 ,תילגנאב וא תירבעב 7-0 םיסיטרכ אלמל ןתינ

 םושייה רואית .2

 :תואמגוד

 םינסחמ יאלמ בקעמ תינכת .א

 .ןסחמ יטירפ לש האיציו הסינכ תודועה :טלקה
 סלקה לש תוניקת חקידב :ןושאר ךלהמ
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 .ת"וחוד האצוהו יאלמ ץבוק בר ןוכדע :ישילש ךלהמ
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 םימוסרפ חספדה .ב
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 ,םינותנ 00)200-ל תוקד 2 (הספדה אלל) הצירל ינייפוא ןמז .רוקב יסיטרכ 0 :לדוג
 .םימוסרפ תכירע ,םימוסרפ ,תוספדה תכירע ,תוספדה ,דועה :חתפמ חולימ
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